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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.
MAnuEL VICEntE

AuDIênCIA COM A JuVEntuDE

COntRA A CORRuPçãO

POVO SAI à RuA

Manuel
Vicente,
o vice-presidente
da República, continua a acumular
funções de Estado
com cargos privados no exterior do
país, ao renovar a sua manutenção
no cargo de director da empresa
China Sonangol International
Holding.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos
diz que é chegada 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 a discriminação, o racismo e o óbito.

DESPERTAI, povos oprimidos e
subjugados, contra a tirania escravizante, mas com métodos subtis, para não
se dar argumentos musculados a
quem tem
da democracia uma noção esclavagista.

Soldados das FAA
continuam a proceder a detenções
arbitrárias no seguimento da grande 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.

DIRECTOR NA
SANTOS FRUSTRA
CHINA-SONANGOL EM 3 MINUTOS

ANGOLA
LEVANTA-TE

POLíCIA REPRIME
E MATA NA LUNDA

2

WILLIAM TONET
kuibao@hotmail.com

O

país, já poucos duvidam,
não
está bem,
tal como a
sensibilidade de quem
nos (des)governa. Por isso,
os turcos do regime, na calada, gizam planos diabólicos, 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 cidades, numa “bomba relógio”, ante o vergonhosos e
provocante enriquecimento ilícito de uns poucos do
regime, que controlam os
milhões de dólares dos milhões de autóctones, que
nada têm, para lá da faminta discriminação.
Por isso, Angola e os verdadeiros angolanos de
todas as matizes, pretos e
brancos, comprometidos
com a PAZ, mas riscados
das estatísticas oficiais,
levantem-se e digam BASTA a este regabofe governativo.
É verdade que os “lobos”
na escuridão, com a precipitação de um motim, aguçam as suas unhas, para a
chacina, por isso, devemos
ser apologistas de um levantamento silencioso, em
que as tampas das panelas
e as canecas de chapa sejam transformadas numa
grande e ensurdecedora
orquestra do BEM contra
o MAL.
DESPERTAI, povos oprimidos e subjugados, contra a tirania escravizante,
mas com métodos subtis,
para não se dar argumentos musculados a quem
tem da democracia uma
noção esclavagista.
Senhores da governança, a
vossa insaciável abastança
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ANGOLA LEVANTA-TE

é de tal forma repugnante
que nada mais vos demove. 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-partidário, capaz de, em tempos
de crise, ter autoridade
moral, para suavizar as
tensões, como se viu e vê,
no dignificante e democrático comportamento da
presidente brasileira, Dilma Rousseff, que ante as
manifestações populares,
as enquadrou como legítimas, no quadro de um
Estado Democrático e de
Direito.
Ao contrário, em Angola,
na mais recente reunião
do presidente da República com o Conselho Nacional 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 informalizar o encontro, preferiu o formalismo radical
e a distância, limitando-se

a ouvir os jovens partidários, esquecendo-se daqueles que não militam em
partidos e que poderiam
e deveriam ter assento,
como os jovens revolucionários, cujo cadastro há
muito repousa nos arquivos da polícia do regime,
logo contactáveis. Mas o
chefe os discrimina com o
rótulo de frustrados, como
se fossem leprosos.
Aqui, partilho a tese presidencial; são frustrados,
sim! Não por incapacidade
académica ou profissional,
mas por discriminação e
racismo de Estado.
Como fica um jovem a trabalhar honestamente para
o país, pagando impostos
e gerando empregos directos e indirectos, como garagista, na compra e venda
de viaturas e, num de repente, Dos Santos decreta
uma lei impedindo os autóctones da classe média
baixa, de continuarem a
importar carros com mais
de três anos, para descaradamente escancarar as
portas aos estrangeiros,
que hoje comandam o
negócio de venda de viaturas. Quem, no caso, é o
frustrado? Esta é uma medida inédita, pois nem na

maioria dos países europeus e da América impera
tal aberração. E podiam
manifestar-se…
Os jovens têm estado, nos
últimos tempos, a assistir
a um dos maiores incumprimentos de que há memória, feito aquando da
entrega, a custo zero, de
mais de 1000 mil km2 de
terras à brasileira Odebrecht, desalojando milhares
de pretos com a promessa da sociedade gestora, a
EDURD, parte das receitas da venda dos terrenos
em Talatona, onde foram
montados os condomínios
da elite, seriam canalizadas 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 loucura da engenharia do betão
é paga com a falência de
empresas angolanas de
construção civil, em favor
do agigantamento das estrangeiras, 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 angolano, 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 promessas são mais de mil, mas
pouco de substantivo é
feito para aumento da sua
qualidade, principalmente

por os filhos dos dirigentes, inclusive do presidente da República, ministro
da Educação e do Ensino
Superior, se sentarem em
escolas estrangeiras.
Todos sem excepção,
marimbam-se para a qualidade do ensino dos filhos
dos autóctones pobres.
Mas, ainda assim, assistem
insensíveis aos aumentos
discricionários das propinas e dos bilhetes de transporte citadino e rural, de
que os estudantes reclamam subvenção, mas nada
podem fazer ante a dolosa
imposição destas políticas
frustrantes.
E podiam manifestar-se…
Com todo este ambiente
de exclusão, discriminação, provocação e insulto
à maioria da juventude
extra partidária e demais
cidadãos, agravada com
o facto de o actual presidente da República se
assumir exclusivamente como líder do MPLA,
logo não estando acima
deste e dos demais partidos, Angola não tem nenhuma instituição capaz
de gerir as tensões imparcialmente.
Pelo descarrilar que se
anuncia da carruagem,
com o aparecimento progressivo de nuvens negras no horizonte político
e social a anunciar borrasca da grossa, e no iminente e surreal encontro
que se perspectiva entre
o povo oprimido e a opulenta vaidade dos principais governantes do país,
o melhor que podemos
esperar é que haja pouco
sangue derramado, quando 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.
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Lunda-Norte

Polícia e Militares Reprimem
Após Manifestação

O

Soldados
das Forças
Armadas
Angolanas
(FAA) encontram-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 saíram à rua em repúdio à
onda de homicídios e mutilação de corpos de camponesas, na referida localidade
diamantífera, no município
do Cuango, província da
Lunda-Norte. “Os militares 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 prenderam dois irmãos, o Júnior e
Waicela Alberto, que se encontravam a ver televisão
em casa. Eles não participaram 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 recolhidos junto da família
dos jovens, os pais foram
obrigados a pagar 16,000
kwanzas (equivalente a US
$160), pela libertação dos jovens, após estes terem sido
torturados de forma severa
pelos militares. Os militares 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 voltas 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, animada por cânticos religiosos,
entoados por mulheres que
constituíam a vasta maioria
dos participantes. “As mulheres de Cafunfo apareceram em massa. As mulheres estão furiosas, incluindo
eu própria. No Sul, quando
desaparece um boi, até o
governo se preocupa. Aqui
matam as mulheres de forma macabra e a polícia e o
governo cruzam os braços”,
lamentou Paula Muacassenha.
Em seguida, a população
dirigiu-se ao Campo Onze,
onde deveria ser lida uma
mensagem, endereçada às
autoridades locais, de repúdio à vaga de violência contra camponesas na região.
No entanto, segundo Manuel Muacabinza, um dos
participantes na manifestação, efectivos da Polícia
Nacional interromperam o
acto com um forte tiroteio.
“A manifestação foi ordeira
e pacífica. Quem arranjou
confusão foi a própria polícia com os seus disparos.
Na retirada, alguns jovens
furiosos começaram a apedrejar a polícia e incendiaram uma motorizada de um
agente regulador do trânsito”, revelou o manifestante.
Uma vez terminada a manifestação, 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 Junho, o administrador municipal, Luís Figueiredo
Muambongue, convocou
uma reunião com os organizadores da manifestação.
Segundo Paula Muacassenha, que liderou o grupo de
mulheres, o administrador
pediu aos sobas e aos comandantes militares e policiais 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 perseguição. É esta a unidade a
que ele se referia?”, questionou Paula Muacassenha.
Manifestação em Cafunfo
de repúdio à onda de violência contra camponesas.
No município do Cuango,
as camponesas têm sido
alvos frequentes de violência, que incluem muitas
vezes mutilações de órgãos

genitais depois de mortas.
Recentemente, a região assistiu a um aumento considerável destes tipo de crimes hediondos. Pelo menos
duas camponesas foram
assassinadas e mutiladas na
zona de Cafunfo nos últimos 45 dias.
Quase todo os crimes de homicídio contra as camponeses têm ocorrido em lavras
situadas nas cercanias da
zona de concessão diamantífera da Sociedade Mineira
do Cuango. Tanto as autoridades locais como a Polícia
Nacional pouco ou nada têm
feito para investigar estes
crimes. A agricultura de subsistência é a principal actividade de sustento da maioria
das famílias na região, em
paralelo ao garimpo.
A região do Cuango tem
registado grandes manifestações populares a favor do
direito à vida e da dignidade humana.
Em Dezembro de 2011,
mais de três mil pessoas
saíram à rua em Cafunfo para protestar contra a
presença da empresa privada de segurança Teleservice. A população acusava a referida empresa de
ser a executora do grosso
das violações sistemáticas
contra os direitos humanos, a favor da Sociedade
Mineira do Cuango, que
explora diamantes na região. As manifestações
foram coordenadas e realizadas em simultâneo em
várias zonas mineiras da
província, tendo congregado mais de 18 mil pessoas no total. Em Março de
2012, a Teleservice retirou-se da localidade, tendo
sido substituída pela Bicuar que, entretanto, continua com a mesma prática
de terror.
Soldados das FAA continuaram a patrulhar as ruas
da vila de Cafunfo e a proceder a detenções arbitrárias no seguimento da manifestação
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Esbirros da Tugolândia

Quando toca a bajular são
todos fuba do mesmo saco

O

membro do
Conselho de
Estado Português, ex-líder do PSD
e comentador da SIC,
Luís Marques Mendes,
defendeu, em Luanda, que
a diversificação, sustentabilidade e qualificação são os
principais desafios para Angola, considerando a “economia do conhecimento”
a mais importante aposta
para o sucesso do país.
É claro que Marques Mendes poderia, se não fosse
também um político flutuante, dizer mais algumas
coisas úteis que, no entanto,
desagradariam ao poder
instituído em Angola, embora fossem úteis para os
angolanos.
O mediático comentador
da SIC, que esteve em representação da Abreu Advogados (empresa de que
é consultor e que tem parcerias com sociedades de
advogados em Angola, Brasil, Macau, Moçambique e
Timor-Leste), foi orador do
tema “Diversificação Económica e Sustentabilidade
da Economia de Angola”,
e considerou “excelente” a
iniciativa dos empresários
angolanos, realçando que
permitiu “bons debates”.
De acordo com Luís Marques Mendes, na mesma linha do seu “colega” da SIC,
Henrique Cymerman que,
com a entrevista a Eduardo
dos Santos é um sério candidato ao Prémio Pulitzer,
Angola tem sido “um caso
de sucesso” pelos bons resultados 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, alimentação, turismo, energia

e águas, para diversificar a
sua economia.
Para dar maior sustentabilidade à sua tese e para
que não restassem dúvidas,
Marques Mendes citou
mesmo o ministro angolano da Economia. É obra.
Para Luís Marques Mendes,
a sustentabilidade nas dimensões económica, social
e ambiental são igualmente
apostas para Angola, que
podem ser alcançadas através da criação de riquezas,
da diminuição de desigualdades sociais e da preservação do ambiente.
No entanto, segundo a sua
abalizada tese, a aposta nas
qualificações, que é “a questão mais importante de todas”, deve ser decisiva para
o futuro do país.
Nessa aspiração, Angola
pode contar com a contribuição de Portugal, tendo
em conta que as relações
hoje entre os dois países
não são mais de concor-

rência, mas sim de complementaridade, realçou Luís
Marques Mendes. Ou seja,
Angola entra com o dinheiro e Portugal com a experiência para que, amanhã, os
angolanos fiquem com a
experiência e os portugueses com o dinheiro.
“Portugal tem dificuldade,
por força da crise, em ter
investimento. Os angolanos
podem cada vez mais investir em Portugal, mas Angola
tem um défice de quadros,
nós temos um excesso de
quadros por força da crise,
de pessoas bem qualificadas, que podem vir dar um
contributo importante para
Angola”, frisou o discípulo
político de Cavaco Silva.
“Ou seja, acrescentou Marques Mendes, complementaridade que constitui um
manancial de oportunidades para Angola e para Portugal”.
E se o ex-secretário de Estado adjunto do ministro

Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares do X Governo (1985-1987); secretário de
Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, no
XI Governo (1987-1992); ministro-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 mesmo para levar a sério.
Por sua vez, o ministro da
Economia, Abraão Gourgel,
apontou a necessidade da
criação de sectores complementares ao sector petrolífero, 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 situação também benéfica para
os países e empresas exportadoras, mas nunca para
o país importador, razão
pela qual devemos inverter
o quadro”, disse o ministro
angolano na abertura do I
Fórum Nacional Empresarial, promovido pelo LIDE
Angola.
Do ponto de vista da coerência, sendo que esta é
uma qualidade marginal
na vida política portuguesa
e angolana, Luís Marques
Mendes poderia ter defendido, como fez em relação
aos ex-governantes socialistas do Executivo de José
Sócrates, que muitos do
governantes angolanos deviam estar a ser julgados
pela “gestão danosa de orçamentos” e pelo “caminho
de ligeireza e irresponsabilidade”.
Mas não. Aliás, também a
memória é coisa de somenos importância na vida
política. Se o não fosse,

talvez Marques Mendes
defendesse, no seu país, a
retroactividade dessa responsabilização
criminal,
não até ao D. Afonso Henriques, mas, certamente,
até ao cavalheiro que foi
primeiro-ministro de 6 de
Novembro de 1985 a 28 de
Outubro de 1995, presidente da República eleito em 22
de Janeiro de 2006 e reeleito em 23 de Janeiro de 2011.
Aliás, apenas como matéria
para discussão académica, registe-se que Marques
Mendes defendeu, sem
apontar nomes, que “muitos ex-governantes com
ares sorridentes no Parlamento deviam estar a ser
julgados”, já que “não chega
a responsabilização política” para situações como
a “gestão danosa de orçamentos”.
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 socialistas deviam ter “vergonha”
pelo “caminho de ligeireza
e irresponsabilidade” que
levou Portugal para a situação de protectorado de
Angola.
Em matéria de falta de
vergonha, Portugal está
nos primeiros lugares do
ranking mundial. E, se calhar, do ponto de vista interno, o PS e o PSD estão
empatados. Por isso, no que
respeita ao processo de bajulação ao regime angolano,
é tudo fuba do mesmo saco.
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A falta de apoios leva à desistência
de atletas paralímpicos do Huambo
TEXTO DE Oswaldo Catengue

N

a província do
Huambo e nos
últimos três
anos, 122 atletas com deficiência física,
muitos
dos
quais do atletismo, futebol
com muletas e basquetebol
em cadeira de rodas, abandonaram a prática desportiva por falta de apoios materiais, financeiros e morais.
Também este é, entre muitos outros, um barómetro
que define o que o regime
(não) tem feito pelos cidadãos. Alegar-se-á, provavelmente com razão, de que o
país é pobre e os deficientes
não são uma prioridade.
Pelo menos o presidente
da associação de desportos para pessoas com deficiência 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 participavam regularmente nas
competições que organizávamos. Actualmente o número de desportistas adaptados baixou para 218, por
falta de vários incentivos”,
afirmou José Guilherme, esclarecendo que o desporto
para atletas com deficiência
é da inteira responsabilidade do governo, segundo o
artigo 6º dos estatutos do
Comité Paralímpico angolano.
Como exemplos das dificuldades, 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 remuneração financeira.
Dando uma no cravo e outra 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 presente nos onze municípios,
assumindo-se como um
factor de inclusão social das
pessoas com deficiência física.
Recorde-se a Luanda que
no Huambo são praticadas
oito modalidades desportivas adaptadas, nomeadamente atletismo, basquetebol em cadeira de rodas,
boccia, futebol com muletas, 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 nível nacional como internacional.
Ao analisar as actividades
desde 2006. José Guilherme mostrou-se satisfeito
pelo facto de os atletas locais serem responsáveis
pela conquista de 416 medalhas (entre ouro, prata e
bronze).
Destas medalhas, constam
31 ao serviço da selecção
nacional em eventos como
Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e de Londres
2012, campeonatos africanos, pan-africanos, jogos da
lusofonia e meetings inter-

nacionais.
José Guilherme referiu
ainda terem os desportistas adaptados do Huambo
como ponto mais alto a presença nos jogos Paralímpicos de Pequim, na China,
onde conquistaram três
medalhas de prata e uma de
bronze. Nas provas nacionais conquistaram 386 medalhas, sendo 155 de ouro,
115 de prata e 116 de bronze.
O atletismo é das oito modalidades a que mais medalhas tem conquistado (415
no total), o que torna a província do Huambo na maior
fornecedora de atletas paralímpicos 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 suficiente. Há, no entanto, de
sobra para, também no Huambo, a Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité
Central do MPLA realizar
actividades para sensibilizar os militantes a acompanharem o programa de governação do partido, para o
êxito da sua materialização.
Domingos Bernardo, em
representação da referida
Comissão, advogou que os
militantes do partido devem estar inseridos no seio
das populações, para identificar 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 nível dos locais de residências, demonstrando que
a luta dos militantes deve
centrar-se na identificação
e resolução dos problemas
de carácter social.
“As comissões de Disciplina e Auditoria não
têm só a missão de fiscalização e controlar as actividades partidárias, mas
também a governativa.
Temos como missão alertar a todos os níveis para
a materialização daquelas
tarefas que eventualmente estão programadas e
não estão a ser cumpridas
na íntegra”, sublinhou Domingos Bernardo, acrescentando que urge revitalizar as organizações de
base e comités de acção
do partido.
A reunião metodológica, 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.
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Reunião com a juventude

DOS SANTOS FRUSTRA
JOVENS EM TRÊS MINUTOS

A

ntes de entrar no miolo
do assunto
a propósito
do encontro
entre o Presidente José Eduardo dos
Santos e as organizações
de jovens decidimos avançar passo a passo e dividir
a nossa narrativa segundo
o ritmo que presidiu à materialização do evento, ou
seja começar pelos Preparativos, seguidos da Recepção, o “Décor”, o Estilo
do encontro, as Intervenções 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 acolhido por uma esmagadora
maioria dos angolanos
minimamente a par das
actividades do “governo”.
Houve gente que veio a
público felicitar o presidente e agradecer o seu
gesto, incorrendo no erro
habitual de dizer obrigado 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. Foram convidadas apenas 30
Organizações Juvenis Angolanas, tendo sido outras
votadas ao ostracismo.
Primeira grande falha, não
houve latitude intelectual
de convidar os jovens revolucionários.
Com efeito, esse apelo do
presidente da República
ao “diálogo com a juventude” foi transformado illico
presto em encontro entre

Visão final
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 pensamos 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.

o líder do MPLA, a sua
organização juvenil, a JMPLA e as 30 organizações
juvenis julgadas “convenientes”. Não foram convidadas pelo Conselho
Nacional da Juventude
(CNJ), afecto ao regime,
algumas
organizações
com pelo menos um mínimo de importância no
xadrez nacional, como a
Juventude Bloquista, Movimento Revolucionário,
Movimento de Estudantes Angolanos, JPDP-ANA
e a JFNLA (ligada ao Eng.
Kabangu), quer dizer,
«importantes franjas da
sociedade angolana e com
intervenções
significativas no espaço público,
deixando assim a nu a habitual 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 Juventude Bloquista, exarou
antes do evento se realizar no passado 21.06.13, na
Cidade Alta, um comunicado que repudiava «(…)
a atitude discriminatória
do chefe do Executivo
angolano e exigia que os
casos do desaparecimento misterioso dos activistas 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 salário compatível com o custo de vida, e habitacional),
o fim da cultura do delito
de opinião, reunião e manifestação, fossem postos

DESTAQUE \\

7

FOLHA8 29 DEJUNHO DE2013

em cima da mesa para discussão aberta».
Claro está que absolutamente nada foi feito e talvez tivesse sido melhor
ideia fazer qualquer coisa
nesse sentido
A justificativa é de não estarem organizados, nem
terem uma liderança, ainda assim se ousasse, o chefe supremo não ficaria mal
na fotografia.
Recepção
selectiva
dos jovens
A recepção dos jovens foi
criteriosamente preparada
- Mfuka Muzemba da UNITA foi num primeiro tempo 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 Cidade Alta. Dezenas de soldados e polícias, fardados e
à paisana, protocolo, luzes
e sorrisos de circunstância
entremeados de olhares
oblíquos. Havia nitidamente uma preocupação de
receber “contiguamente

em força intimidatória” os
representantes das organizações presentes e se por
ali houve um pequeno escolho, 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 cortinados, 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 política ao mais alto nível, um
“meeting de suma importância e alto voo.
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 pensamento
num acto solene, desde o
“décor” do local do encontro, passando pelo pessoal
de protocolo, púlpito americano, plateia alinhada,
imprensa estatal em peso
e tudo o mais quanto pudesse emocionar esses jovens 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 anunciado 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 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,
como supramencionado,
que para receber a seu gosto 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 encontro 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 coisa, serem protagonistas, interlocutores e testemunhas
de uma verdadeira abertura
de espírito da parte de JES,
num ambiente descontraído, 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 aparato da cerimónia e a altíssima 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, paralisados - tirando os da Jota
-, como é normalíssimo em
ocasiões destas de grandioso 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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Jovens angolanos

De carne para canhão
a marginais da paz
TEXTO DE Orlando Castro

O

Presidente da
República diz
que é chegada 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 importância dessa nova página,
nada como convocar as
organizações juvenis para
um local onde se respira a
informalidade, uma das ancestrais 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 ficado os cerca de 300 jovens
frustrados que habitualmente se manifestam de
forma oficialmente violenta.
Informações divulgadas
pelos “Press officers e Media 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 condigna, mecanismos para contratar créditos e de meios
de acesso aos programas

de fomento ao empreendedorismo”.
Será? Será possível que esses jovens tenham mesmo
dito isto? Ou terão sido os
tais 300 frustrados a fazer
um retrato tão negro quanto verdadeiro do nosso
país? Se com onze anos de
paz total e quase 40 de independência, sempre sob
a égide do mesmo partido,
falta política de juventude,
emprego, ensino de qualidade, habitação condigna
etc. etc. é porque deixamos de ser um país e somos apenas um local mal,
muito mal, frequentado.
O (des)encontro foi apelidado pelo Chefe de Esta-

do como “útil e bastante
proveitoso”, e regozijou-se
– note-se - com as “mensagens calorosas, com
conteúdos bastante construtivos”. Assim, provavelmente 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 Presidencial da Cidade Alta,
Eduardo dos Santos garantiu que os organismos do
Estado vão levar em conta
a radiografia feita, provavelmente (como acontece
deste 1975) reciclando as
preocupações da juventu-

de e reeducando os jovens.
O Presidente assinalou,
contudo, que o “mais importante é que nos guiamos todos por um mesmo
sentimento, de paz, unidade nacional e conjugação
de esforços na realização
das aspirações dos angolanos”. De facto esta é uma
filosofia que deve ser seguida por todos os filhos
de Angola, mesmo sabendo 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 seguimos se conhecermos
o nosso passado”, o Pre-

Os jovens segundo Eduardo dos Santos (*)
“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 minoria 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 recuperarmos 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 dirigentes 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
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sidente referiu-se ao “país
jovem” que Angola é dizendo: “Atingimos a independência em 1975, portanto, somos um país jovem,
que faz um determinado
percurso com enormes dificuldades. Sempre que alguém 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, senão dezenas de milhares.
Havia mais de 95 por cento de analfabetos, ou seja,
em 100 angolanos mais de
95 não sabiam ler e escrever. Foi assim que o país
foi lançando as primeiras 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 melhor forma do engenheiro
actual presidente e do médico 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 superiores 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 inclusão. Se em Novembro de
1975 não havia sequer 40
angolanos licenciados, meses 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 formação em massa, no exterior
do país. “Na altura a preocupação era ter quantidade 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, mesmo quando mantém perene a tese de que se deve
olhar para o que diz e não
para o que faz.
Eduardo dos Santos diz
concordar quanto à necessidade de melhorar
a qualidade do ensino, e
lembrou que o que temos
hoje é uma herança do passado que, do ponto de vista histórico remonta a… D.
Afonso Henriques.
“Nós herdamos um sistema 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 coloniais – havia em sistema
de ensino. “Se calhar é preciso melhorar o nível de
formação dos professores
para melhorar a qualidade
do ensino fundamental,
ensino de base, ensino primário. Esta é a base para
depois adquirirem formações a nível médio ou superior”, defendeu Eduardo
dos Santos, deixando de
fora aquele que é o calcanhar de Aquiles. Ou seja,

igualmente, ou até mais,
importante do que melhorar 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 envolverem-se, ensinando,
propondo ou sugerindo
coisas, para “ajudar a realizar 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 Constituição angolana (feita à sua
medida) consagra o direito
à manifestação como em
todas as sociedades democráticas. “É um direito
consagrado
em todas as
leis magnas, em
todas as
constituições
dos Estados
democráticos de
direito.
Nós não
poderíamos
ser uma excepção a essa
regra”, frisou José

Eduardo dos Santos, sem
explicar que o facto de alguém ter em casa paletas,
tintas e pincéis de elevadíssima 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. “Normalmente 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 rápidas de levar a cabo esse
diálogo entre a juventude
e o Executivo, a todos os
níveis. Eu prefiro o diálogo. A concertação”, defende o Presidente.

E

defende bem. Aliás, quando as forças policiais dialogam com os manifestante utilizando, por exemplo,
os cassetetes, é porque esses arruaceiros não sabem
falar, não sabem dialogar,
não sabem dizer pacificamente o que querem.
E se assim é, de acordo
com a Constituição, é preciso educá-los para que
compreendam que quem
nasce para escravo nunca
chega a ser gente, quem
nasce para ser preto nunca chega a ser negro.
No informal e juvenil encontro do Salão Nobre do
Palácio Presidencial da
Cidade Alta, Eduardo dos
Santos disse também: “Tinha sido proposto, salvo
erro pela JMPLA, a realização de encontros para
discutir problemas do interesse da juventude a
nível provincial e mesmo
um grande encontro a
nível nacional. Até podemos 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 constantes do guião do
Presidente?
Mostrando a sua atenção ao que lhe dizem
que se passa, o Presidente referiu-se às acusações

Juventude Bloquista repudia exclusão
O Secretariado Nacional da Juventude Bloquista (SNJB), órgão de juventude do Bloco Democrático, tomou 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 Juventude – 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.”
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contra a Polícia Nacional
sobre o desaparecimento
de dois cidadãos. “Há investigações em curso para
a procura das causas destes desaparecimentos e, se
essas pessoas que desapareceram foram vítimas de
algum acto de violência,
estão à procura dos actores desse crime”, garantiu
(mesmo sem citar a sua
Constituição)
embora,
mais uma vez, o melhor
seja esperar sentado pelo
resultado das investigações.
O Presidente disse ainda
que tem havido um diálogo permanente entre o
Ministério do Interior, a
Polícia Nacional, as famílias e pessoas interessadas,
explicando que “os problemas 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 Presidente – 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 pertence, 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 Cidade Alta e afastou, limi-

narmente, a ideia de exclusão 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 ajuda do político
do partido,
o recado do
gestor
do
partido etc.
são mais de
meio caminho andado
para provar
que não existe 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 enormes” 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 financeira, nem empresas organizadas 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
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sempre necessidade de
bodes expiatórios. A guerra, apesar de onze anos de
paz total, continua a servir
às mil maravilhas como
desculpa e, aliada aos malefícios do
colonialismo, ainda
vai servir
durante os
próximos
30
anos.
Nada
de
novo, portanto.
Quanto às
alegações
de exclusão
por motivações partidárias (coisa
perfeitamente inconcebível em qualquer Estado
de Direito…), o Presidente
foi peremptório: “As pessoas que estavam ali não
tinham distintivos partidários. Estavam vestidas normalmente. 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 havido exclusão, porque não
é essa a política do Governo”.
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 quando goza à grande com a
chipala dos angolanos,
tratando-os como meros
matumbos.
O Chefe de Estado também afastou a ideia, que
por ser geral é… falsa, de
que as agremiações de
jovens empresários existentes estejam fechadas a
partidários que não sejam
do MPLA. Que ideia! Onde
foi a oposição buscar tal
argumentação? Leiam a
Constituição. Se nela somos todos iguais, é porque tirando os que não são
iguais, todos os outros são
iguais. Simples.
“Não sei como é que o
fórum de jovens empresários 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 fóruns”, prometeu Eduardo
dos Santos. Mas não é necessário. Os estatutos, tal
como a Constituição, não
discriminam. Quem discrimina 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 promover este debate”, sugeriu
o Presidente, certamente
admitindo todas as alterações 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 metodológico e educacional do Salão Nobre do Palácio Presidencial da Cidade Alta,
que é necessário apostar
na procura de consenso,
porque, afinal, os problemas 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 apenas nas mãos dos escolhidos de Deus. E como esses
têm mais no que pensar,
os beneficiários terão de
ser aqueles que mais perto
gravitam.
“Vamos procurar consensos, procurar entendimentos porque afinal os problemas são nossos. Vamos
buscar as soluções e depois
vamos conjugar esforços
para pôr em prática essas
soluções”, declarou Eduardo dos Santos num misto
entre o politicamente correcto e o partidariamente
exigido. Registe-se, apenas
por curiosidade, que a prática nos indica que o regime não procura soluções
para os problemas mas,
apenas, problemas para as
soluções quando estas não
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Sistema de sucção de sangue

E

m
sentido
(obviamente)
figurado,
o
novo jornalismo do regime angolano,
retransmitido
pela televisão portuguesa
SIC, tendo como exímio
perito Henrique Cymerman, está a fazer escola.
Ainda agora a AFP (Agence France-Presse) descobriu 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 crescente da família presidencial sobre todas as esferas
do poder”.
Que o clã de Eduardo dos
Santos domina Angola,
mas não só, todo o mundo 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 família 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 partido 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 comentou essa nomeação, que
foi anunciada num comunicado do fundo soberano
após várias semanas de
rumores, e a Presidência
negou-se a fazer comentários a este respeito”.
Acrescenta a AFP que “o
presidente angolano, que
está há 33 anos no poder,
controla totalmente o
Exército, o partido maioritário (MPLA) e todas as

instituições estatais”.
Reconheça-se que, embora não sendo novidade, é
sempre relevante, mesmo
para os que são obrigados
a pensar apenas com a barriga, 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 oficiais acabarão por tornar-se “verdades”.
“No seu círculo mais íntimo, quase todos são membros 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 diariamente há 18 anos por nós
aqui no Folha 8.
“A lógica de José Eduardo 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 susceptíveis a chocar com uma das
muitas balas perdidas que
enxameiam a nossa socie-

dade.
“A sua filha Isabel, conhecida como “princesa”,
foi apresentada no início
do ano na lista da Forbes
como a africana mais rica
graças às suas participações em empresas angolanas 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 representa 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 conhecido como “Zenu”, assume agora a Presidência
do fundo soberano criado
em Outubro de 2012 com 5
bilhões de dólares para investir no desenvolvimento do país, e receberá 3,5
bilhões adicionais por ano
procedentes dos recursos
obtidos com o petróleo”.
Na inventariação dos proventos da família do Presidente, a France-Presse
diz também, à revelia das
regras impostas pelo regime que se diz transparente 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 poderosa Agência Nacional de
Investimentos Privados
(ANIP)”.
Citando de novo Justino
Pinto de Andrade, a AFP
escreve que, “a partir de
um certo volume de negócios, é impossível para um
estrangeiro estabelecer-se
no país sem que esteja ligado a alguém próximo ao
poder. Todos os bancos,
sem excepção, estão vinculados ao regime”.
“Membros da família presidencial estão presentes
em todas as grandes empresas do país: Sonangol
(petróleo), Endiama (diamantes), TAAG (companhia aérea). Mas o poder
também consegue ter influência no mundo intelectual, sobretudo, por meio
da Fundação José Eduardo
dos Santos e da Fundação
Lwini, da primeira-dama”,
explica Bernardo Tito, dirigente da CASA-CE.
A AFP considera, vá lá
saber-se com base em quê,
que “a imprensa e a cultura também não escapam a
este controlo. Outra filha
do presidente, Welwitschia dos Santos - conhecida como “Chizé” e casada
com um empresário português - dirige uma rede
de televisão pública (TPA
2) e duas revistas de celebridades”.
“Chizé e o seu irmão José

Paulino, “Coreon Du”,
também presidem a uma
das principais empresas
de produção audiovisual
do país, a Semba Comunicação, que elabora grande
parte da publicidade e dos
programas para a televisão pública”, conta a AFP
que, citando o nosso companheiro Fernando Baxi,
acrescenta que “quanto
mais tempo o seu chefe permanecer no poder,
maior será a omnipresença da família”.
Quando chegou ao poder
em 1979, José Eduardo dos
Santos era marxista, formado na então União Soviética. A partir dessa altura
renegou o marxismo e dedicou-se exclusivamente
ao… enriquecimento.
Segundo o director da
Open Society Initiative da
África do Sul, José Eduardo dos Santos passou a
controlar vários “inimigos
pessoais – generais, polícias, políticos – oferecendo-lhes diamantes, empresas e riqueza”.
Ainda de acordo com as
suas palavras, o Presidente
angolano “criou um sistema de sucção de sangue,
no qual ele é a veia principal. Eles não podem deixá-lo ir. Uma sanguessuga
não pode sobreviver se a
veia principal não estiver
lá”.
Por sua vez o autor do blogue “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 prazos estipulados e a falta
de transparência no que
respeita às assembleias de
voto”.
E acrescenta: “Agora só
falta mesmo, em termos
políticos, passar o testemunho a um familiar.”
Não. Já não falta!
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DESNORTE JUDICIAL

TRIBUNAL CREDIBILIZA
MENTIROSO. QUID JURIS?

O

s angolanos
de bem, já viram de tudo,
mas quando,
no pedestal
da sua magistratura,
um tribunal credibiliza
um mentiroso invertebrado, 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 regular as injustiças levadas
à barra, sem recorrer a
qualquer chancela ideológica ou partidária, aliás ela deve respeitar os
seus símbolos maiores, a
balança e a espada, que,
juntas, devem ter o condão de regular os desequilíbrios. Não sendo esta
a sua postura, queiramos
ou não, sendo membros
do partido no poder, da
oposição ou simplesmente membros da sociedade
civil, reconheceremos que
algo está podre. E o podre
é para jogar fora, por incompatibilidade com uma
eventual recauchutagem,

como no caso da justiça
militar.
Ela está má, partidariamente 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 cidadãos 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 julgamentos”, pela singela razão de
esse homem e seus apaniguados se considerarem
como sendo a lei. E não
perdoavam, fuzilavam, era
mais rápido, que esgrimir
argumentos legais.
De facto, estes vícios legados 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 procuradores adjunto da República e procurador adjunto
das Forças Armadas, Adão
Adriano António, e o juiz
do Supremo Tribunal Militar, Cristo Alberto.
Para eles, a interpretação
da lei pode ser difusa des-

de que se mantenha nos
marcos do ideologicamente 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 ordens superiores, sendo
que num país como Angola, em 2013, superior
só mesmo o presidente da
República, José Eduardo
dos Santos.

EXEMPLOS A NÃO MENOSPREZAR
É verdade, que numa inversão das estações lhe
serão,
inevitavelmente,
imputados muito do actual desnorte judicial e não
só, mas, o que repugna é
a motivação de, com a sua
omissão, multiplicar, nesta
fase derradeira do seu consulado, como reconheceu,
em entrevista a um jornalista israelita da SIC, o mal,
não só ante a sociedade civil, que pensa, logicamente

diferente do regime, mas
até a quem lhe serviu, “caninamente”.
Dos Santos, não deve menosprezar, mesmo que se
blinde com todo aparato
militar e policial, o que
ocorreu com os imperador
César, Adolph Hitler, Mussolini, Marcelo Caetano,
Mobutu Sesse Sekou, Annuar Kadhafi, Hosni Moubarak, Ben Ali, entre outros, são exemplos à mão

de semear, por terem permitido ou omitido, exemplos como estes; prendeu, 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 “ipsis verbis” textualiza:
Art.º 7.º
(Costume)
“É reconhecida a validade
e a força jurídica do costume que não seja contrário
à Constituição nem atente
contra a dignidade da pessoa 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 realidade cultural e os costumes, pois que o digam
Agostinho Neto e Nelson
Mandela e outros nacionalistas, respectivamente
angolano e sul-africano,
julgados e encarcerados
por via de leis coloniais e
racistas, mas não fuzilados, tendo na mudança de
aurora, chegado ambos a
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Presidência da República
dos respectivos países.
Quatro anos depois, em
Angola, o negro Agostinho Neto implantou uma
feroz polícia política, a
DISA, e com ela e demais
estruturas, cometeu assassinatos selectivos e em
massa, sem qualquer tipo
de julgamento e respeito
pela lei, superando largamente o colono branco,
Oliveira Salazar.
Na África do Sul, quatro
anos depois, o preto, Nelson Mandela plantou uma
verdadeira política de reconciliação nacional, harmonizou o país e fez germinar as sementes que os
brancos, pese os erros cometidos no passado por alguns deles, sanados numa
“Comissão da Verdade e
Reconciliação” - se sintam
tão sul-africanos como os
seus irmãos pretos, logo
devem viver harmoniosamente naquele chão, uns
respeitando os outros e as
suas respectivas cultura e
tradição.
Em Angola, pelo contrário,
Agostinho Neto deixou um
legado de injustiças, discriminação, 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, reconciliador, sendo visto fora da
sua barricada ideológica
(ANC), como o verdadeiro
pai da nação e um grande
líder mundial, cujo exemplo deve ser seguido, em
nome da consolidação das
instituições democráticas
sul-africanas, africanas e
mundiais.
JUSTIÇA DAS ORDENS
SUPERIORES
A ser verdade, estar o sistema 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 Alexandre 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 Nacional, a que se juntam outros mais, humilhados na

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

se isso fizessem parte de
uma normalidade angolana 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 “superiores 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 poderosos e aqueles agentes
bajuladores, considerados
importantes para a tese de
manutenção e continuidade 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 irrefutável, possa perfeitamente e
nas calmas pedir uma pena
que nem ao diabo passaria
pela cabeça sentenciar,
absurda, por ser pesadíssimas e sem fundamento.
AS PROVAS AUSENTES
E A CONDENAÇÃO
DOS INOCENTES
Na ausência de idoneidade
de um tribunal que sempre foi parcial, o que de
mais lógico se pode passar
será a condenação de inocentes, nada que repugne
os homens e muitos dos
poderes políticos instituídos, 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, lavando as mãos ante a trama de Judas, condenando
Jesus Cristo inocente, por
pregar o bem e a justiça,
que desse modo foi condenado, crucificado e morto,
enquanto Barrabas, um ladrão e assassino confesso,
foi libertado, ante o ruído
de uma manipulada e fanática população.
Sobre este departamento estamos conversados,
pelo menos quanto às semelhanças 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 contar os que se coadunam
com a lei vigente desde
que a acusação recaia sobre 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 Nacional, já se arrasta há mais
de um ano, aconteceram
situações
inenarráveis,
inacreditáveis que ultrapassaram os limites do paradoxo 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 alegações orais da acusação
e da defesa do chamado
“Caso Quim Ribeiro + 20
Polícias”, com o procurador adjunto da República,
Adão Adriano António, a
ser desmontado, desmascarado e humilhado pela
defesa, com um dos advogados a sugerir que, pelas
graves
irregularidades
constatadas no processo,
as violações flagrantes à
Constituição e a manipulação de provas com testemunhas inventadas e
falsas, ele é que deveria ser
condenado com a mesma
pena de prisão que ele próprio tinha sugerido contra
os réus nas suas alegações.
O procurador não se ralou
com isso, impune, como
esperado e com a legitimidade que lhe assiste por
força da lei, pediu a condenação de todos os réus
a penas de prisão maior,
avançando para a máxima,
de 20 a 24 anos, para Joaquim Ribeiro, sem, no entanto, reunir os pressupostos condenatórios cabíveis
de tal propositura.
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A defesa, evidentemente,
reagiu com força, questionou as irregularidades processuais, 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 violência 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 violência contra superior de
que resulta morte”, quando, depois de compulsada toda a legislação penal
vigente em Angola, quer
militar quer comum, não
se encontra em nenhum
dos seus artigos tipificado
o crime de “violência contra superior de que resulta
morte”.
Por outro lado, a defesa
questionou a competência
do Supremo Tribunal Militar para julgar este caso
em razão da matéria, isto
é, pela natureza dos crimes, que, pela descrição
dos factos, são de natureza
dos crimes comuns e não
militares, logo a instância
deveria ser a de um Tribunal comum
Além de tudo isto, o procurador 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 milagrosa ubiquidade, a partir
da cadeia.
A esse propósito, de resto,
uma outra investigação
permitiu confirmar que
nem nesse dia, nem depois, o falecido Joazinho
foi requisitado da cadeia,
nem tão pouco, que naquela 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 fotografia também não está no
processo o que é de facto
incompreensível. E Adão
Adriano, numa das sessões, envergonhado, explicou 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 constar nos autos. Fica por saber o mais importante, em
que momento ela foi posta
no cofre do magistrado.
Quanto ao dinheiro, os famosos USD 3.700,000,00,
USD, 1.200.000,00 ou
USD 1.080.000,00, a defesa foi intransigente, acusando 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, quando 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 avante uma série de acções,
cujo único objectivo era,
primeiro, achincalhar os
arguidos, segundo, condená-los antes de eles serem
presentes a juízo. Para atingir esse objectivo, a instrução militar e do MP parece terem escolhido como
arma de arremesso elevar
à condição divina a palavra 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 (confirmou inclusive, ao seu
adjunto, na altura, Fernando 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 redimir 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 longevidade 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-
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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 facto, 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 colega e depois por delação
da própria DNIC, Augusto
Viana foi confrontado com
a obrigação de prestar declarações à Procuradoria-Geral da República e à
Inspecção-Geral do Ministério 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 pessoas 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 contemplada 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 mandou instaurar um inquérito

a respeito do qual, inicialmente, 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 PODIA FALAR
A VERDADE”.
E vai daí a descascar sobre
todas as maleficências de
Joaquim Ribeiro, António João, Paulo Rodrigues,
João Lango Caricoco e os
demais oficiais, e lançado
como estava, ei-lo a prosseguir a sua viagem delatora até aos mais altos níveis
da hierarquia, do Ministério do Interior, com um
dos seus vice-ministro
enlameado, ou da Polícia
Nacional, onde se inclui o
comandante geral da Polícia Nacional, Ambrósio
de Lemos, os comissários
chefes, os comissários, a
comandante provincial de
Luanda e todos os seus
quadros, são considerados
como uma autêntica máfia, que ele não atende aos
seus chamamentos, nem
ordens, com excepção a
única divindade no terreno, o ministro do Interior,
Sebastião Martins e o Procurador Geral da República.
A esse propósito, convém
referir que tinham passado
14 MESES entre a apreensão dos valores seguido
do subsequente “trabalho”
de subtracção ad hoc, em
Agosto de 2009, e a mor-

te do super-inspector Domingos João, em Outubro
de 2010.
Segundo Viana, passamos
a citar, Em justiça, “se a
testemunha for achada
em perjúrio ou se a pessoa obrigada a fazer declarações e que não seja o
arguido as fizer manifestamente falsas, será detida
e contra ela se procederá,
extraindo certidão do depoimento ou declarações
e do mais que for necessário, para mostrar a existência do crime e responsabilidade do seu agente,
a fim de servir de base ao
competente
processo”,
reza o art.º 241.º do Código de Processo Penal. Isto
significa que uma declaração falsa é punida muito
severamente e o antigo
comandante Augusto Viana confessou pelo menos
três vezes que mentiu e
pede desculpa ao povo angolano.
Este indivíduo, Augusto
Viana, que era arguido
neste “Caso Quim Ribeiro
e mais 20 policiais”, passou a ser testemunha principal por razões que só o
procurador militar Adão
Adriano pode tentar explicar. Tentar só, pois não há
absolutamente nenhuma
explicação!

África do Sul em suspense

O

s grandes líderes, como
Nelson Mandela, quando vivem,
momentos
menos bons,
contagiam todo um país e
mesmo o mundo, que fica
apreensivo face a forma
como este conseguirá vencer mais uma batalha.
Infelizmente esta não é
uma batalha qualquer. Esta
é a maior de todas as batalhas 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 mesmo na dificuldade, devemos continuar a resistir
com todas as nossas energias 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 dignificação da cidadania e honorabilidade.
Mandela nunca morrerá,
poderá partir fisicamente,
mas o seu legado vai atravessar 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 angolanos inveja, pois tivéssemos 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 Hospital, 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 ventilador.
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 Mandela está internado está
cercado por uma multidão de jornalistas e de
cidadãos que montaram
um memorial a Madiba,
onde acendem velas, rezam 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 reunida para tomar decisões
sobre o funeral, mas não
consegui chegar a uma
conclusão.
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Terrorismo só existe fora do Poder

A

ngola poderia ser, se
assim fosse
entendido
pelos
governantes,
um país de
referência na esmagadora
maioria dos índices de desenvolvimento. Poder, de
facto podia. Mas não seria
a mesma coisa para todos
aqueles que não entendem,
e esses estão no poder desde 1975, que o importante
– assim dizia Agostinho
Neto – é resolver os problemas do Povo.
Note-se, contudo, que se
se esquecerem os problemas das pessoas, no resto
o nosso país até é mesmo
uma referência regional
e até mundial. O Banco
Mundial (BM), por exemplo, reconhece que o Executivo efectuou progressos
significativos na transparência e responsabilização
da gestão das Finanças Públicas 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 nenhuma, isso é um progresso,
independentemente das
condições do país para que
todos tivessem três refeições diárias.
No relatório económico intitulado “Angola Economic
Update 2013”, divulgado
em Luanda, o Banco Mundial afirma que o Executivo
aperfeiçoou os processos
de recolha e comunicação
das receitas petrolíferas.
Explica o BM que, “em especial, o Orçamento Geral
do Estado para 2013, inclui,
pela primeira vez, operações para-orçamentais
realizadas pela empresa
pública Sonangol, o que vai
ajudar a reduzir a incerteza
orçamental associada aos
fluxos das receitas petrolíferas”.
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 formalismo, mais ou menos ortodoxo, associado às regras
orçamentais e de transparência. Essas regras dizem,
por exemplo, que nas eleições em nenhum círculo
eleitoral pode haver mais
votos do que votantes. Mas
a verdade é que isso aconteceu, se bem que o regime
se tenha preocupado a dizer que iria “reduzir essas
incertezas”.
O Banco Mundial, assimilando na plenitude as
artimanhas do regime,
goza à grande e à futungo
com a chipala do pessoal,
apontando o Fundo Soberano de Angola (FSDA),
recentemente criado pelo
Executivo, como tendo um
papel importante a longo
prazo, mesmo sabendo que
o seu mandato e quadro regulamentar ainda não estão
clarificados, ainda pairam
estrategicamente no limbo
da promiscuidade.
E que melhor exemplo,
citando o BM, de “progressos significativos na
transparência e responsabilização” do que ser o filho
mais velho de José Eduardo dos Santos, José Filomeno, a controlar o Fundo
Soberano no valor de 5 mil
milhões de dólares?
O fundo, que sucede ao
fundo petrolífero, foi criado em Outubro de 2012
para investir domestica-

mente e no exterior do
país os recursos gerados
pelas exportações de petróleo em infraestruturas e
outros projectos tendentes
a diversificar a economia
angolana, fortemente dependente dos hidrocarbonetos.
Assim, sempre considerando os “progressos significativos na transparência
e responsabilização”, “a
alocação diversificada de
activos sob gestão do FSDEA apoiará três critérios
fundamentais: preservação
do capital, maximização
dos retornos a longo prazo
e desenvolvimento infraestrutural”.
Ou seja, até metade das
verbas do FSDA serão investidas em rendimentos
fixos e instrumentos de
caixa emitidos pelas agências soberanas, instituições
supranacionais, grandes
empresas com grau de investimento ou instituições
financeiras e, também, em
títulos de participação societária emitidos no G7.
O restante das verbas,
sempre sob a douta batuta
do filho presidente (não havia mais ninguém no nosso
país com capacidade para
tal cargo) será dirigido para
investimentos alternativos,
incluindo, os mercados
emergentes, de alto rendimento, dos “commodities”,
da agricultura e da mineração, da infraestrutura, imobiliário, dos BRICS (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul) e em títulos de
participação societária de

mercados fronteiriços, e
oportunidades exclusivas
em activos depreciados.
Refira-se, em abono da
verdade oficial, que os
“progressos significativos
na transparência e responsabilização” são uma característica genética e única
da família Eduardo dos
Santos, razão pela qual todos os seus membros são
dos cidadãos mais ricos do
mundo.
Para já, o FSDA vai concentrar os investimentos
no sector hoteleiro, através
da criação de um denominado Fundo Hoteleiro para
África.
Nesse sentido, ou não
fossem basilares os progressos significativos na
transparência e responsabilização, foi lançado um
concurso “a operadores
que lideram o ramo hoteleiro internacional” para
desenvolver e operar uma
carteira de hotéis de negócios de três a cinco estrelas
em toda a África subsaariana. A construção de
uma escola de hotelaria no
continente africano figura
igualmente entre as previsões de investimentos no
sector hoteleiro.
Quanto a iniciativas de
cariz social, outra das vertentes hereditárias da família Eduardo dos Santos,
o FSDA irá destinar 7,5 por
cento dos fundos a projectos nas áreas da educação,
geração de rendimento
próprio e expansão e acesso à água potável, saúde e
energia.

E como sempre que Eduardo dos Santos espirra
os seus amigos europeus
apanham uma pneumonia,
todos o quem agasalhado
e bajulado. É nesse contexto que, por exemplo, o
desenvolvimento de uma
parceria de alto nível, na
perspectiva do fortalecimento das relações políticas e económicas entre
Angola e Grã-Bretanha, coloca à mesma mesa o vice-presidente da República,
Manuel Domingos Vicente, e o ministro britânico
dos Negócios Estrangeiros
para África, Mark Simmonds.
O diplomata inglês define
como relações de alto nível
a cooperação entre políticos e empresários dos dois
países, salientando que,
para além do sector petrolífero, pretende-se igualmente “reforçar e aprofundar” as relações nas áreas
da agricultura, educação e
formação de quadros.
Mark Simmonds disse esperar 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 estratégica que, como outras, será
perene enquanto o dono
do país não passar de bestial a besta.
Já em 1979 Margaret Thatcher não só ensinava
como determinava que
“não se discute com terroristas antes de serem
primeiros-ministros”.
Por sua vez, o ministro das
Relações Exteriores, Georges Chikoti confirmou
que Angola está aberta ao
desenvolvimento de uma
parceria de alto nível e que
a proposta é o reconhecimento das boas relações
entre o Reino Unido e Angola.
“Agora queremos materializar coisas concretas e
estamos a sentir um sinal
extremamente importante
da parte britânica, para reforço da cooperação política e ministerial”.
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Urbanismo, Dólares, Gasóleo
e Incompetência em Luanda

O

investigador Rafael
Marques,
d i s s e ,
recentemente, em
Oslo que
apesar de Angola ter registado, na última década,
uma das maiores taxas de
crescimento
económico
do mundo, o executivo do
presidente José Eduardo
dos Santos tem demonstrado total incapacidade na
melhoria do abastecimento
eléctrico de Luanda, que
consome 70 porcento da
energia produzida no país. A
maioria dos citadinos, instituições públicas e empresas
vêm-se forçadas a recorrer
a geradores, alimentados a
gasóleo, como fontes alternativas de energia.
Em Setembro do ano passado, inaugurou-se, em Luanda, mais um projecto habitacional de média renda para
funcionários da Sonangol,
bancários e outros, no município 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, confirmou um dado curioso: a
urbanização não tem energia eléctrica de rede.
Como medida alternativa,
o complexo consome energia eléctrica produzida por
oito geradores de 850 Kvas
cada. Os gastos mensais em
gasóleo, para os geradores
funcionarem, permanentemente, 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, desperdiça, 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. Equivalem 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 Fundo Monetário Internacional
sobre a política energética
do governo, em 2011, a equipa do presidente José
Eduardo dos Santos gastou
mais em subsídios de energia 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, edifícios modernos de escritórios,
ocupados por multinacionais, 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 infrastrutura eléctrica, com constantes falhas, imprevisíveis
e por períodos indeterminados.
Nos bairros periféricos
de Luanda, sobretudo nos
chamados
musseques,
onde habita a vasta maioria da população da cidade,
em condições de pobreza
abjecta, a situação do abastecimento eléctrico é ainda
mais precária. A maioria
dos habitantes recorre a ligações ilícitas e precárias à
rede de distribuição.

Nos musseques, o inconstante abastecimento de
electricidade, de acordo
com a sabedoria popular,
produziu uma máxima
sobre a refrigeração de
alimentos: “Se guardar, estraga”.
Nos últimos anos, a cidade
de Luanda tem registado
elevados índices de construção, quer planificada
em áreas urbanas e periurbanas, quer desordenada.
Ao longo dos anos têm sido
criadas várias comissões
presidenciais para o reordenamento 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 básicas, como redes adequadas
de água, electricidade e esgotos, assim como vias de
acesso, tem gerado graves
problemas, transformando Luanda numa cidadepesadelo. Sendo uma das cidades mais caras do mundo,
Luanda acumula também,
certamente, a infeliz qualificação 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 inoperacionalidade de cerca de
metade da infraestrutura
de produção, transporte e
distribuição de energia no
país. Identificou, como factores de estrangulamento
do sistema de electricidade,
o envelhecimento dos equipamentos e a falta de manutenção da rede.
Existem vários estudos e
planos para Luanda, relativos a vários sectores,
elaborados por consultores
externos e aprovados pelo
presidente da República.
No entanto, as autoridades

angolanas continuam a
ignorar o elemento fundamental para uma melhor estruturação 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 Revisão do Plano de Gestão
do Crescimento Urbano
de Luanda. Esse grupo deveria rever o trabalho da
comissão nomeada para o
efeito. Passados dois anos,
em 2009, o chefe do executivo, 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 qualificações em matéria de urbanismo.
As opções sobre o crescimento 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 nacional, 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 Frescangol. Também não são as
petrolíferas que pagam os
elevados consumos de combustível dos edifícios onde
operam. Estes são custos
que acabam por ser pagos
por todos os angolanos.
Independentemente do custo, 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 encomendando estudos sem
qualquer utilidade.
Perante as generalizadas deficiências do abastecimento
energético em Luanda,
Norberto Garcia, dirigente
do MPLA, chegou mesmo
a aconselhar os residentes
e empresários da cidade
a que comprassem geradores. Esta lógica de incompetência governativa e de
desinteresse total pelo bem
público deve ser substituída
por uma responsabilização
efectiva dos governantes
e pela participação construtiva dos cidadãos nas
decisões sobre o futuro da
capital (assim como de todas as cidades em Angola).
Sem isso, Luanda continuará a ser, cada vez mais, um
caos urbano e uma cidadepesadelo.
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Atenção

Os factos anunciam mudanças

TEXTO DE Fongani Bolongongo

O

mundo está
sob profunda
transformação social, 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 oportunista do servo (governante),
mais interessado em se
locupletar com tesouro
público quando deveria
trabalhar honestamente
para proporcionar o bemcomum.
Hoje o povo cansou-se de
ser visto como “zé-ninguém” pelo compatriota
que ele elegeu representante legal (servo ou ministro) para administrar
o Estado e distribuir de
forma equitativa os recursos 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”,
implacável quando lembrado
a servir.
A recuperação do poder
entregue ao honesto compatriota está difícil porque
conseguiu criar “tentáculos” 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, corrupto, promotor do nepotismo e responsável pela
desgraça sócio-económica
do Estado. “Nem as forças
dos canhões impedem a
marcha vigorosa do citadino destímido”.
O movimento popular
contestatário começou no
Norte de África, rapidamente chegou à Ásia Oriental, varreu alguns países
da Europa e América.
Quando menos se esperava atingiu a República Fed-

erativa do Brasil, razoavelmente governada por
Dilma Rousseff, substituta
“natural” do carismático
Luís Inácio Lula da Silva na
presidência daquele país
de língua oficial portuguesa, situado no continente
sul-americano.
Nalguns países, o simples 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

“Nem as forças
dos canhões
impedem a
marcha vigorosa
do citadino
destímido”.

lutaram de forma heroica
com objectivo de mudar o
estado de coisa.
A manifestação é a arma
encontrada para a reconquista 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 enriquecimento da classe dirigente em detrimento da
maioria são as causas do
descontentamento generalizado detentor do poder
constituinte, hoje transformado zé-ninguém.
Estes fenómenos verificam-se em todo mundo,
principalmente no Conti-

nente Berço da Humanidade (África), onde os
líderes políticos são comparados com Deus, a eles
cabe o poder de vida ou
morte.
Os ventos da mudança ainda estão longe de soprar
em Angola, mas um dia
hão-de chegar. Os últimos
acontecimentos poderão
provocar
descontentamento popular. Acreditase num possível aumento
dos preços combustíveis
e da tarifa da energia eléctrica. Se o Governo concretizar tais intentos irá
agudizar ainda mais a situação precária do cidadão
comum e este poderá utilizar a arma secreta para
derrubar o poder político.
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Vice-Presidente é Director
na China-Sonangol

M

TEXTO DE RAFAEL MARQUES DE MORAIS

anuel Vicente, o
vice-presidente da
República,
continua a
acumular funções de Estado com cargos privados no
exterior do país.
Documentos em posse de
Maka Angola revelam que
Manuel Vicente renovou
a sua manutenção no cargo de director da empresa
China Sonangol International Holding, baseada
em Hong-Kong, a 6 de Setembro de 2012.
Contas feitas, Manuel
Vicente submeteu a sua
confirmação, como director da empresa, seis dias
após ter sido eleito vice-presidente da República.
Nessa altura, Manuel Vicente exercia já um cargo
governativo, como ministro de Estado para a Coordernação Económica, para
o qual fora nomeado, por
decreto presidencial, em
Janeiro de 2012.
A China Sonangol Internacional Holding (CSIH),
criada em 2004, é uma
empresa detida em 70 porcento pela Dayuan International Development Limited, cabendo à empresa
angolana de petróleos Sonangol, a participação minoritária de 30 porcento.
Por sua vez, a Dayuan tem
como sócios nominais a
New Bright International (NBI), que detém 70
porcento, e pelo cidadão
chinês Wu Yang (30 porcento). Investigações internacionais têm ligado
Wu Yang aos serviços
de inteligência da China.
O relatório O Grupo 88
Queensway notou que
Wu Yang usou o endereço oficial dos serviços de
espionagem externa da
China na constituição de
empresas associadas a Sonangol. A revista The Economist revelou, em 2011,
que Wu Yang foi afastado da empresa e intentou
uma acção judicial contra

os outros sócios fundadores. A NBI é detida pelos
cidadãos chineses Veronica Yuen Kwan Fung (70
porcento) e Lo Fong Hung
(30 porcento).
Todavia, apesar das formalidades legais publicamente conhecidas não o
indicarem, como tal, o verdadeiro arquitecto e patrão da China Sonangol é o
antigo traficante de armas
chinês Sam Pa.
O que é a China Sonangol
e porquê Manuel Vicente insiste em manter-se
como seu director? As
respostas a essas duas perguntas conduzem o leitor
para uma teia de interesses obscuros, que usam o
nome da Sonangol como
cartão de crédito, acesso e credibilidade a nível
internacional. É por essa
via que o Presidente José
Eduardo dos Santos, Manuel 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 angolano para esse país e tem
disponibilizado a guarda
presidencial para receber,
no aeroporto de Luanda,
os mais de 258 mil chineses, enviados para Angola
para implementar os projectos de reconstrução.
[...]
Constituição de Papel
Sobre a acumulação de
funções exercida por Manuel Vicente, a Procuradoria-Geral da República
(PGR) estabeleceu um
precedente, no seu despacho de arquivamento do
Inquérito Preliminar n°
06-A/2012, em Janeiro passado. 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 Manuel 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 pessoal.
O despacho, assinado pelo
Procurador-Geral adjunto
Domingos Salvador André Baxe, certificou que o
general Kopelipa, ministro
de Estado e chefe da Casa
de Segurança do Presidente 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 argumento da entrada em vigor da
nova Constituição que o
Ministério Público exonerou o general Kopelipa de
quaisquer actos de improbidade resultante da acumulação de funções.
Como irá a Procuradoria-Geral da República justificar a ganância de Manuel
Vicente, que renovou a
acumulação de cargos,

públicos e privados, dois
anos após ter sido aprovada 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 Maria Moreira de Sousa?
O presidente José Eduardo dos Santos, que quer
ser lembrado como bom
patriota, fechará os olhos,
mais uma vez, a este atentado contra a soberania
nacional? Ou é cúmplice
ou mandante?
Há muito mais perguntas 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 marca Sonangol, pertença
do povo angolano, pelos
chineses e a pilhagem
consequente dos recursos nacionais é um acto
de patriotismo de Manuel
Vicente?
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Miúdos na rua aumentam
legião de potenciais gays
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

O

fenómeno
de
alguns
anos e resultou
do
fenómeno
Miúdos de
Rua que foi uma das consequências dos anos de
guerra civil. Inúmeras
crianças chegaram à cidade capital desacompanhados e tinham a rua como
acampamento. Comiam,
dormiam, banhavam-se e
tudo mais na rua. Para inverter o quadro algumas
pessoas e instituições públicas e privadas apostaram na recolha e cuidado
destes. Os resultados são
palpáveis.
O número de crianças na
rua diminuiu. É isso mesmo apenas diminuiu, pois
nunca acabou. A determinada altura as entidades

responsável pela recolha e
cuidado das crianças resolveu esclarecer a situação,
diferenciando miúdos de
rua de miúdos na rua, garantido 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 meninas a residir na rua. Tal
deve-se ao facto de a relação sexual entre membros

do mesmo sexo, mormente entre rapazes ser uma
realidade incontornável.
“Quando já estão drogados
com as gasolinas deles não
querem saber de ninguém,
ficam mesmo a fazer (relação sexual) enfrente as
pessoas”, relatou uma moradora do bairro da Vila
Alice nos arredores das
bombas de combustível do
1º de Maio uma das zonas
de jurisdição destes rapazes.
É nesta zona onde a reportagem falou com um dos
vários meninos que labutam e dormem naqueles
arredores. Visivelmente
inalado, Mingo disse que
costuma fazer com os colegas porque gosta, explicando que tanto apanha
como dá. Ou seja, “cada
um tem a sua vez de fazer,

as vezes eu fico a dama
depois outros também ficam”, detalhou.
Há, no entanto, os que apenas fazem o papel de mulher por serem mais fracos
que os companheiros. O
inverso também é verdade, 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 sexual entre adolescentes do
mesmo sexo pode influenciar para o surgimento de
mais pessoas gays, segundo 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 próximo é diferente do homossexualismo, esclarece.
A perversão sexual, assim como dificuldades de
manter um relacionamento sexual são outras consequências apontada pelo
psicólogo. Porém a prática
do sexo entre membros
do mesmo sexo está longe de ser uma brincadeira
apenas entre os miúdos
de rua, mas entre estes a
situação pode ser mais perigosa em virtude de muitas vezes realizarem estas
brincadeiras em estado de
embriaguez que aumenta
a possibilidade de desonrarem-se de facto.
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Professores condenam
actuação dos inspectores

N

o âmbito da
aposta das
autoridades
do sector da
Educação
para melhoria 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 inspectores, assim como da qualidade dos inspectores são
as tarefas que se impõem
com a segunda a encontrar razão no discurso de
alguns professores ouvido
pela reportagem.
Segundo os referidos depoimentos, grande parte
dos inspectores deixam
muito a desejar quando
no desempenho das respectivas
actividades
porquanto “actuam mais
como
investigadores
criminais do que como inspectores escolares”, segundo um dos professores
da escola Mandume no
distrito do Rangel onde

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

tuarem com “ignorância
e total desrespeito para
com os colegas” queixouse uma outra professora

daquela instituição de ensino.
“Pelo que sei um inspector é um pedagogo, mas

os nossos estão longe
disso, são arrogantes e
também precisam de ser
inspeccionados”, desabafou uma professora do
município do Sambizanga, recordando que, certa
vez, um inspector queria
manter os professores da
escola mesmo depois dos
respectivos horários.
“Chegou na sala dos professores com uma arrogância tal e ordenou
que todos professores se
deveria manter na escola
independentemente de
term ou não aulas porque
ele queria ver os programas depois de sair da sala
onde assistiria aulas. Isso
não é assim porque os
professores têm horários próprios”, argumentou. Portanto, inúmeros
foram os professores que
se mostraram desapontados com a actuação dos
professores e apelam por
intervenção dos responsáveis deste serviço tanto
a nível de Luanda como
do ministério
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Hélder Dias dos Santos
volta a aprontar

D

epois
de
muito
ausente, fazendo a sociedade pensar
que já se
tinha transformado em uma pessoa
normal, Hélder Dias dos
Santos volta a aprontar.
Esta semana o filho do
Presidente da Assembleia Nacional desrespeitou agentes da Polícia
em serviço, depois de interpelado por manobras
perigosas na Avenida
Brasil, ao volante de um
Ferrari. Segundo consta,
falou sem maneira alguma 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 República limitou-se a entregar
um telefone com quem
o policial falou e, de seguida, 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, Hélder aumentou, desta fei-

ta, a sua invejável folha
de abuso e desrespeito

onde, entre outras, consta agrediu um professor,

assim como tentou violar
uma jovem.

TRABALHADORES DO EPIC SANA EM Greve

O

s trabalhadores do hotel
de 5 estrelas
Epic Sana decidiram paralisar as actividades desde
o passado dia 25 como forma de reivindicar, entre
outras coisas aumento salarial, seguro e ou assistência de saúde. A decisão da
paralisação, segundo… resultou de uma assembleia
dos trabalhadores recentemente onde analisaram
o silêncio da direcção da

empresa cerca de um mês
depois de receber o caderno reivindicativo dos trabalhadores. “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 regressariam ao trabalho depois de a direcção do hotel
atender as preocupações.
No entanto, as actividades
no hotel continuam.
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MINSA realiza inquérito sobre
conhecimento da Dengue

A

s autoridades sanitárias deram
esta semana
um Inquérito sobre as
causas e efeitos da dengue
nos aglomerados familiares dos municípios de
Belas, Cacuaco, Cazenga,
Cidade de Luanda e Viana,
segundo fonte do Ministério da Saúde
A iniciativa visa dar resposta ao baixo conhecimento sobre a doença tanto entre a população como
entre os profissionais de
saúde.
O estudo, que engloba 50
técnicos de saúde provenientes 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 distrito da Maianga.
O inquérito tem como objectivos monitorar a evo-

lução da epidemia, determinar a dimensão com que
as infecções de dengue estão a ocorrer, identificar a
densidade larvária do mosquito e os criadouros mais
frequentes e factores de
risco para a infecção pela
doença.
A abordagem terá o benefício 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 meses consecutivos, e o caso
positivo de dengue mais
recente notificado será escolhido, em cada um dos
cinco municípios da Província de Luanda.
Assim, o domicílio do caso
e pelo menos dois domicílios aleatórios serão escolhidos em cada município
e serão visitados por uma

equipa que irá incluir pelo
menos dois epidemiologistas, dois técnicos de
laboratório e dois entomologistas.
Todos as residências, num
raio de 25 metros do domicílio do caso e do aleatório
serão visitadas e ser-lhes-á
oferecida a possibilidade
de participação na pesquisa.
Os domicílios que participarem serão consultados sobre a ocorrência de
doenças febrís em algum
membro da família nos últimos 30 dias e amostras
de sangue serão colhidas
e testadas com o Teste
Rápido, no Instituto Nacional de Saúde Pública, e os
criadouros de mosquitos
serão examinados para detectar a presença de larvas
de mosquito. Todos os dados serão registados mensalmente para acompanhar
a evolução da epidemia.
Quando se observar uma
diminuição de 50 porcen-

to na proporção de indivíduos com dengue confirmado laboratorialmente,
nos domicílios aleatórios e
comparado com o mês anterior, considerar-se-á que
a epidemia está a diminuir
ou terminada e as análises
serão interrompidas.
Factores de risco para a
dengue serão então identificados através da comparação entre as respostas
da pesquisa e as características dos domicílios dos
infectados, em relação aos
participantes não infectados.
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 actualmente impossibilitam
uma quantificação precisa da carga de dengue em
África incluem-se a sintomotologia da dengue ( febre, dor de cabeça, dores
no corpo, e manifestações

de hemorragias mínimas),
que são idênticas a outras
doenças febrís agudas, tais
como a malária, febre amarela, e chikungunya que são
endémicas no continente,
o pouco conhecimento clínico 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 momento 658 casos confirmados, dos quais 655 na província 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.
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Kamalata Numa

Alerta e Defende Revolução
Social, Democrática …

“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.

D

TEXTO DE Israel Samalata

esassosse gado com o
processo da
moralização
de Angola; o
politico chamou atenção aos intelectuais presentes no evento
dizendo que, “os propósitos que têm retardado a
caminhada de Angola para
a sua afirmação como nação multi-étnica e multi-racial.” “É a questão que
anda a volta da cidadania,
substituída pelo partidarismo”.
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 general, até a simples investigação científica, está aliada
ao partidarismo. Professores 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 espionagem.

Como se Chegou
ao Estado Social
Discriminatório…
Na leitura do general Kamalata Numa, é que o Estado angolano é criminoso
e corrupto. “Não vê no cidadão o seu ponto de par-

tida e de chegada”(…) mas
sim o partidário. Magoado
por tal abismo a que o país
está votado, aquele deputado do partido de Isaías
Samakuva, num tom a pesaroso e dirigido à académicos 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, criaram as actuais lideranças e
forjaram a sociedade actual,
que projectam para o futuro, 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 representações em Coimbra). E
contou assim: “foi fundada
oficialmente em 1944, sob
proposta do então ministro das colónias Vieira Machado, na era de Salazar.
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A Casa do Império na altura, despertou a consciência crítica sobre a ditadura e o sistema colonial.
Mas também, a vontade
de descobrir e valorizar as
culturas dos povos colonizados. A mocidade portuguesa 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 mocidade portuguesa, junto da
juventude africana. Pouco a pouco a orientação
ideológica dos estudantes
da Casa, mudou de uma
posição a favor do Estado
novo. “A luta contra o governo Fascista Português”.
“Surgiu com isso: o Centro
dos Estudos Africanos, segundo Inocência Matos”.
Aquele Centro, era uma
estrutura que nasceu dos
contactos dentro da Casa
dos Estudantes do Império. Neste Centro de Estudos Africanos, nem todos
fizeram parte, por ser uma
estrutura fechada por causa da PIDE.
A casa foi assim o berço
do nacionalismo das ex-colónias em particular de
Angola. Por ela passaram
muitas figuras da resistência entre elas: muitas
figuras já conhecidas na
luta anticolonial de libertação dos antigos territórios
em África como: Amílcar
Cabral, o mais conhecido
defensor da Independência da Guine – Bissau e
de Cabo – Verde, e os representantes do MPLA, o
antigo secretário-geral do
partido, Lúcio Lara e o 1º
PR Agostinho Neto. Marcelino dos Santo, foi de
Moçambique passou pela
Casa. O governo português ao ter descoberto que
havia estudante a fazer política, deixou da homologar
as ligações da Casa, durante 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 libertação das colónias africana.
E encerrou-se com a PIDE
do regime Salazarista em
Setembro de 1965. O con-

vidado ao fórum, considerou isso ser: o Nacionalismo luso - tropicalista que
não permitiu aproximação
com outras correntes de
pensamento de então. Para
estes nacionalismos (…) os
nacionalismos autóctones
eram reaccionários ao serviço do imperialismo. Para
Angola os nacionalismos
autóctones, forjaram-se
na infância da repressão
colonial: na baixa de Kassanje, nas matanças de
Kamakupa, nas cadeias de
São Nicolau, nos trabalhos
forçados, para além de outras formas de repressão
de então.
De forma auspiciosa e histórica o general Kamalata
Numa, faz entender que
“estes nacionalismos cresceram sob signo da divisão, ardilosamente montada 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 obrigados a partir para o MPLA.
Jonas Malheiro Savimbi de
passagem pela UPA-FNLA, desentende-se com a

direcção dessa organização, que deixa para formar
seu partido em representação de todos os angolanos,
do norte de Angola, posteriormente 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 equacionamento da aproximação
de todos os nacionalismos,
numa síntese que recupera
o positivo e tenha a capacidade de banir o negativo…
será o caminho determinante no resgate da moral
pública.

O Maior Massacre
do
Continente
Africano, “27 de
Maio de 1977”
Angola independente em
Novembro de 1975; conheceu a sua maior crise
política, com o inicio dos
conflitos armados entre
os movimentos de libertação do mesmo ano, bem
como, com o maior massacre de 1977. Esta crise
para o político é reforçada
pela morte do primeiro
presidente angolano Dr.
António Agostinho Neto

em 1979, até agora duvidosa. 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, começou a perseguição política
de militantes e membros
de outros partidos políticos, com massacre de
mais de 33.000 angolanos,
incluindo os mortos da
Sexta-feira Sangrenta, começava assim outra crise
na cena política de Angola.
A crise aprofundou-se com
a morte de milhares de angolanos, de entre os quais,
muitos quadros.
A destruição de recursos,
de infra-estruturas, do tecido humano, foi igualmente
outra dimensão, que deu
maior profundidade a crise, 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 entre o período de 1961 e 2013,
vai se tornando cada vez
mais severa e com poucas
perspectivas de saída, no
quadro que tem sido seguido pelo actual regime.
“Vão se visualizando linhas
de actuação capazes de entreter a actual tendência
que tem levado Angola,
para estas crises sucessivas”. “Senão, é aprofundar
as formas autocráticas de
direcção e a delapidação
do erário público”. “A ausência (…) para reverter
as causas de declínio que
ainda continuam por dominar”. “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 Angola gerou comportamentos,
que por sua vez afectou
dirigentes, quanto ao desempenho cognitivo, que
por sua vez afecta a qualidade de tomada de decisão, esquecendo-se de que
os processos que geram as
crises; são substancialmente os mesmos que levam
ao sucesso”. “Esta crise,
acolheu a cultura da intolerância política em Angola”.

É Urgente que
a Crise Seja
Resolvida
“É urgente que os dirigentes angolanos deixem de
ignorar está crise”, adverte o político da UNITA.
“Tem de ser resolvida
com a máxima urgência”
adiantou ainda. Para ele,
“quanto mais tempo durar o processo de crise
severa; maior a probabilidade 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 falência do Estado Democrático 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 aprofundamento da necessidade da
Revolução Democrática.
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Porquê Revolu- gência de não se deixar se Nacional, do aprofundação Democráti- substituir o seu papel de mento do Estado Demovanguarda (…) desta cau- crático de Direito”.
ca em Angola…
A estrateja política de violência permanente da parte do nacionalismo luso –
tropicalista é uma receita
que está a fracassar, afirmou o general; desde que
se deixe de responde a medida do peso da sua acção
violenta. Contra a violência, deve se responde com
a não-violência e firmeza
nos movimentos reivindicativos e desobediência
civil. Contra a degradação
de qualidade de vida, ensino, saúde, das liberdades,
direitos e garantias. Deve
se incrementar a educação
cívica e a estruturação dos
movimentos reivindicativos. Devem se criar observatórios sociais, em todos
organismos do estado angolano, para detectarem
toda a informação ligada
com a delapidação do erário público, com os esquadrões de mortes existentes
na polícia e nos hospitais.
Devem se criar órgãos paralelos de investigação, de
todas as anomalias políticas, sociais, económicas e
culturais.
No quadro dos acordos de
Alvor e Bissesse! E a exi-

sa! Deve ter as lideranças
conscientes e a juventude
como sua força principal,
para beneficiar as classes
mais desfolhadas de Angola. O Estado autocrático,
consequência de revolução luso tropicalista, tem
fissuras que, se tem aprofundado nos últimos tempos.
Os sustentáculos do nacionalismo autóctone nos
bairros de Luanda que culminaram com o 4 de Fevereiro de 1961, o 15 de Março
de 1961, a resistência da
região de Nambuangongo
de 1974, foram aproveitados pelo nacionalismo luso
tropicalista que tem feito a
sua caminhada com a eliminação do nacionalismo
de Luanda. Para o general,
“o nacionalismo luso tropicalista, tem beneficiado
a sua caminha discriminatória”. “Tem beneficiado
a convergência favorável
da crise energética, das
políticas paternalistas das
democracias ocidentais,
dirigidos e orientados pela
Rússia e China, em detrimento da agenda de construção do Estado Nação de
Angola, da Reconciliação

O general disse ainda que,
o nacionalismo luso – tropicalista tem beneficiado
a crise económica internacional; e tem favorecido
a emigração de africanos,
europeus, sul-americanos
e chineses. Encorajados
pelas autoridades angolanas, para desequilibrar as
estatísticas demográficas,
que foram sempre a maior
fraqueza na consolidação
do colonialismo e neo-colonialismo em Angola.
A nova forma de neo-colonialismo tem estado a
colocar em risco, em nosso capital natural nomeadamente 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 sociopolítica, disse igualmente que
esta nova forma de neo-colonialismo, desterrou
o capital financeiro angolano 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 tendência actual e imprimida
pelo nacionalismo luso –
tropicalista; haverá uma
tendência acentuada de
crescimento demográfico,
na zona litoral seguida do
planalto central. Da distribuição de riquezas será
cada vez mais injusta e
com as minorias a controlarem mais de 60% do PIB
em Angola; e população
autóctone maioritária de
Angola, cada vez mais pobre, mais reprimida, mais
analfabeta. Vai permitir a
política de dividir para melhor reinar.
Em declarações públicas
feitas na região do planalto
central/cidade do Huambo: “mais de 60% das terras aráveis serão controladas por luso – tropicalistas
e seus aliados estrangeiros,
que as arrendam a preços
de saldo.
Angola Pode Regredir Definitivamente ao Estado de
Partido - Único…
Vai exactamente ao encontro de eliminação de
partidos
nacionalistas,
não subservientes ao regime actual de Eduardo
dos Santos. Estes partidos
ajudarão a pré – seccionar
a existência de um partido
Democrático e de Direito,
que no fundo não permitirá a alternância democrática.
O profissionalismo desenvolvido por luso – tropicalistas, tem teleguiado
os partidos nacionalistas,
através de seus infiltrados, bem seleccionados e
posicionados. Numa disse no seu discurso que,
no caso de as forças vivas
democráticas do país, não
tomarem um posicionamento irreversível, as próximas eleições acabarão
por transformar o sonho
de Estado Democrático
de Direito em Estado de
Partido – Único, com total
controlo de todos os Poderes e com este sonho morre a felicidade de todos autóctones, 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 angolana 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 imponente e intocável. A margem
do debate, o prelector fez
acreditar aquele vasto auditório que, o despertar
tardio, deixa a deriva a incerteza do que será Angola até 2040. Numa duvida
que, tal “incerteza tragam
eleições multipartidárias
ou se Angola estará a regredir definitivamente ao
Estado de Partido – Único, 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 tecnológico. De tudo quanto Numa
elucidou aqui, minimizou
assim: aceitar esta perspectiva é vacilar hoje,
diante da missão que o
país reclama.
Finalmente,
Kamalata
Numa adverte ainda que,
para as futuras lideranças
políticas e de jovens angolanos: o desafio principal
será, o de transformar os
nacionalismos angolanos,
em fontes de inspiração,
com o patriotismo na busca da modernidade, para
a construção do estado
democrático de direito.
Nesta perspectiva o Estado deve ter o papel central de desenvolvimento
de Angola, para melhor se
protegerem as camadas
desprotegidas de Angola e corrigir as injustiças
do colonialismo e dos últimos 33 anos pois independência, bem presentes
na sociedade angolana. O
Estado deve fundar uma
doutrina construtivista,
que busca de forma incessante, valores positivos do legado humano
universal nos domínio da
política, economia, social
e da cultura. Esta resposta, vai permitir resgatar a
moral pública, com a melhoria dos recursos humanos 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 Avenida 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 algumas 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 pensamento 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 confrontos 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 educados, 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 característica da sua apetência para impôr a razão da força e nestes últimos tempos temos assistido, 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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Bancário denúncia

BancoS alvoS de fraudeS

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.

A

TEXTO DE António Neto

s instituições bancárias que
falaram à folha 8, reconhecem que
os sistemas operacionais
apresentam nos últimos
meses, várias anomalias,
o que despoletou um aumento acentuado dos crimes de burla, fraude bancária e financeira. Por sua
vez, os dirigentes daquelas
instituições, acreditam que
este fenómeno acontece
em todo país e que há necessidade da intervenção
pronta das autoridades
competentes.
A fonte calcula que, os
criminosos para aplicar
a referida acção, contam
com ajuda de cidadão nacional, em particular os
funcionários do banco que
actuam em pequenas dependências, depositando
assim, grandes quantias
de valor monetário, fugindo desta forma o fisco.
Por outro lado, os mesmos

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

cos, afirmam que os criminosos adoptaram métodos 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 províncias em crescimento
económico, virado ao desenvolvimento e a construção estrutural são as
principais zonas que registam maior subida de índices criminais do género”,
justificou o bancário.
Como resolução destes
problemas, os bancos optaram 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 diminuir ou controlar as tentativas de crimes de fraudes
bancárias, praticadas quer
pelos próprios funcionários da banca, quer por
indivíduos estranhos. Sendo assim, os responsáveis
prometem prestar maior
atenção às novas tecnolo-

gias, sobretudo as telecomunicações por ser uma
das principais vias usadas,
pelos transgressores.
A fonte atenta que os prejuízos causados pela fraude bancária chegam a ser
enormes e incalculáveis,
porquanto se roubam
avultadas somas.
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BUE “adormeceu” após
eleições gerais em Angola

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.

D

TEXTO DE António Neto

os
vários
balcões
implementados
em
Luanda,
poucos deles operam
na intenção de apoiar ou
financiar os pequenos
empresários, quanto mais
na facilitação da constituição da pessoa jurídica das
empresas. Os jovens que
procuram o referido serviço saem daí desapontados com os resultados, “já
não dá para entender se
estes balcões foram criados com que finalidade,
nunca estão prontos para
nos ajudar, tanto em financiamento como em legalizar a empresa”, disse o
jovem frustrado, tal como
afirmou o Presidente da
República, José Eduardo
dos Santos.
De início, o projecto foi
bastante explícito, visando aproximar a juventude
empreendedora nos programas de crescimento
e desenvolvimento económico do País. Depois
da vitória do MPLA “Movimento Popular de Libertação de Angola” nas
eleições gerais de 31 de
Agosto de 2012, o Governo abrandou o ritmo das
instituições criando assim
vários constrangimentos
aos programas dos empresários.
“Antes das eleições a juventude era o futuro empreendedor da economia
local e só batia BUE, depois das eleições fomos
todos considerados quadros desqualificados e
frustrados para os investimentos, sobretudo em
Luanda”, lamentou um
alto dirigente da JMPLA
do distrito do Sambizanga.
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 acreditaram que, com a criação
destes balcões, levaria o
Governo a cumprir com
os programas de implementação das estratégias
de consolidação macroeconómica, 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 classe deve ser intensificada,
quanto ao financiamento
e ao processo de constituição de empresas”, explicou.
Contou também, que
com a expansão do BUE,
registaria - se a legalização da maioria das pequenas empresas e pequenos negócios.
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Apesar do optimismo de Manuel Fernandes

É do interesse do
Governo adiar autarquias
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.

C

TEXTO DE Félix Miranda

omo Deputado, segundo ele, é voz
autorizada
para poder
exprimir
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, foram-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 resultados do Senso Piloto.
“Um trabalho árduo, sob
os cuidados de uma juventude dinâmica, engajada, com vontade de trabalhar e conhecedora das
novas tecnologias, o que
torna mais fácil o processo, isto do ponto de vista
tecnológico” disse. Como
referência, um dos funcionários, é alguém que já
participou no Senso passado, na Era Colonial em
1967. Hoje ainda ali está
com vigor e energias no
lugar. Participou do Senso Piloto e está pronto a
partilhar suas experiências neste exercício.
Segundo Manuel Fernandes, do ponto de vista
prático é no terreno onde
há maiores dificuldades.
Mas os jovens não pouparam esforços e conseguiram no período previsto
corresponder com as
expectativas. Tiveram a
oportunidade de apreciar
a exibição de um peque-

no vídeo em que era visível as peripécias porque
passaram. “O nosso país
ainda tem zonas de difícil acesso, depois de uma
chuva é um caos total, o
carro enterra-se todo, enfim, um conjunto de dificuldades, mas de facto os
jovens souberam consentir. O que é positivo é que
a meta foi atingida. Razão pela qual saímos de
lá confiantes. Foi visível
também a satisfação no
rosto dos jovens do dever
cumprido e quero acreditar que, o Senso 2015,
conforme está, e partindo
do princípio que o Senso
Piloto que se fez agora é a
antecâmara do Senso Geral, ele vai decorrer sem
constrangimentos maiores, 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 terreno 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 peremptoriamente respondeu as nossas questões:
Folha 8 – Têm mais ou
menos uma cifra daquilo que foi constatado em
termos
demográficos
neste Senso Piloto?
Manuel Fernandes – Colocamos a questão. O
certo é que, eles não previam um universo populacional a cadastrar como
tal, mas alistaram zonas e
cingiram-se nos elementos
encontrados ali. Em resposta foi-nos dito, mais ou
menos 125 mil pessoas em
cerca de dois meses.
Quanto ao Orçamento
MF - Não foi dado a conhecer o Orçamento deste
Senso Piloto, mas foi aproximado os montantes que
poderão acarretar o Senso

Geral. Vagamente, pode-se prever o emprego de
105 mil pessoas, e para remuneração 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) milhões de Dólares. Isto tudo
são estimativas, mas também deve-se reconhecer
que as autoridades não
queriam dar dados palpáveis para precaver falsa
informação o que é entendível.
F8 – Quanto aos Timings
do desenrolar de todo o
Processo, até chegarem
os dados ao CNE – Conselho Nacional Eleitoral
para este por sua vez poder preparar com eficiência os kits para as eleições
que se avizinham?
MF – Pessoalmente coloquei esta questão e a resposta 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 cadastramento dos dados, leva
aproximadamente um ano,
o que pressupõe dizer que
só no segundo semestre,
pelo que nos foi dado a conhecer de 2015 é que eles
vão conseguir fornecer os
dados às entidades afins.
Isto é, a CNE e todas outras instituições que têm
interesse neste Senso Geral. No entanto, queremos
acreditar que se houver
vontade política, 2015 vamos ter eleições autárquicas, na medida em que, se
soubermos, como estão,
qual o número total da população, vai ser mais fácil
o Registo Eleitoral ao nível
do Município, para as pessoas 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 preocupação 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 Câmara Municipal, etc. Tudo
isso não espera o fim do
processo do Senso. Se não
começaram é falta de vontade política”, protestou.
“Mas estamos a acreditar
que há um esforço. Temos
estado a ver o exercício
que o Ministério da Administração do Território
tem estado a fazer através
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do IFAL, Instituto encarregue 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 podemos ficar dubitativos
quanto a meta 2015. Se
não vejamos: 1° Semestre
fim do processo do senso, só depois vai ter de se
avançar para os preparativos das autárquicas
com previsões para as gerais. Sem as infra-estruturas 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, sobre isso. O que temos estado a ouvir é que estamos
a trabalhar para se criar as
condições, mas não ouvimos dizer que o Governo
está incapacitado em criar
estas condições durante
este período. Mas cremos
haverá as eleições autárquicas sobretudo, repito,
se houver vontade política
e o principio da respeitabilidade daquilo que está
estatuído e daquilo que
exteriorizamos publicamente enquanto servidores públicos. Para mim, é
claro, as eleições terão lugar 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 orçamentado antes, entretanto, está-me a falar das
infra-estruturas, mas pelos 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 especificidade da construção

de infra-estruturas para
albergar as autarquias. É
verdade que a realidade
de muitos municípios até
agora permite criar as condições para avançarmos
para este processo, ainda
que não forem estruturas
definitivas ou pré-existentes, 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 materializar este processo em
2015.
F8 – Uma hipótese, não
diria pessimista, talvez
realista. Em 2015, não haverá as autarquias, qual o
cenário imaginável?
MF – Penso que ao se falhar, isto também vulgariza a seriedade política dos
nossos dirigentes. Não podemos 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, quando apontamos uma certa
meta e fixamos princípios,
devemos fazer tudo no
sentido de atingir o objectivo pelo qual foi previsto.
Pois fazemo-lo com o suporte de dados reais recolhidos e não projectamos
com base a quimeras ou
empirismos. Se não, mais
uma vez leva-se ao descrédito quem de facto deu
a esperança do cumprimento deste pressuposto
previsto na Constituição
se não materializar, falo
concretamente do Senhor
Presidente da República
que tem a responsabilidade de criar as condições
enquanto titular do Poder
Executivo e assumir aquilo
que prometeu. Aliás, é importante que no âmbito da
Democracia Participativa,
previsto na nossa constituição, completemos este
vazio que temos, porque
está previsto. Até agora, a

prática que temos das administrações municipais,
elas não existem para resolver os problemas do
povo, mas existem para
representar os interesses
do Chefe. Portanto, precisamos inverter isso. Os
cidadãos precisam decidir, 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 sustentável dos cidadãos. Porque 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 administrador 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 pensaram na democracia como
um modelo de governação, entenderam que era
importante haver de facto
o poder local que deve ser
também eleito pelo povo.
Chivukuvuku aguarda
resposta formal de Samakuva, de Kwangana e
de Lucas Ngonda
F8 – Para terminar. Já que
falamos das autarquias.
O que é feito das alianças segundo proposta
feita pelo Presidente da
CASA, endereçada aos
outros partidos da oposição na Assembleia?
MF – Gostaríamos de dizer que esta é uma proposta que se circunscreve
na necessidade das forças
políticas adoptarem estratégias 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 circunscrever no alcance de resultados positivos do próprio
processo eleitoral. Cremos
nós, se continuarmos divididos e desfasados vai permitir que sejamos talvez,
não bem trucidados, mas
posso dizer, não vitoriosos
como seria desejável. Razão pela qual entendeu-se
que era melhor podermos

concertar. Mas que se entenda bem. Não estamos
a fazer uma Coligação
Eleitoral, não. Em primeiro lugar precisamos, fazer
uma conjugação de esforços para fazer sentir a pertinência das autarquias e
que tenham lugar em 2015.
Outra questão, é de facto
adotarmos um mecanismo que permita uma participação, em termos de
candidatos e programas,
aceitável. Por exemplo,
nós temos os nossos pontos 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, devemos reconhecer, temos
um Partido no Poder há
mais de trinta anos que
controla tudo e todos, podemos 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 municipais são ao mesmo tempo secretários municipais
do Partido, assim como os

governadores. No entanto,
é preciso tomarmos consciência e é chamado aqui o
elevado espírito patriótico
e também a maturidade
política, primeiramente de
nós dirigentes políticos,
posteriormente os cidadãos para ver se conseguimos inverter o quadro nas
próximas eleições autárquicas como antecâmara
das eleições gerais a realizar em 2017, onde de facto
a mudança tem necessariamente de ocorrer.
F8 – Já tiveram alguma
resposta?
MF – Até agora que estamos a falar, quarta-feira
ainda não obtivemos qualquer sinal do género. Fez-se cartas oficiais dirigidas
as direcções desses partidos políticos. Estamos em
crer que esta concertação
e o bom senso de todas as
partes vai funcionar e vamos poder concertar. Este
é o nosso desejo para o interesse superior da maioria dos angolanos e tal é o
mesmo espírito que deve
imperar noutros dirigentes políticos. Temos uma
grande responsabilidade
em frente, estamos proibidos de defraudar as expectativas que os angolanos e
não só nutrem em nós.
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Mais bandidos à

A

Província de
Luanda está
a se tornar
num
local
bastante aterrorizante
para os habitantes da mesma, e por
mais que se esforce a
Polícia Nacional está incapaz de manter a ordem
pública na região.
Os gráficos dos crimes
demonstram que todos os
distritos e municípios da
capital Luanda são extremamente perigosos e há
indicadores de que a situação 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 informações postas a circular,
a Polícia Nacional está a
seguir as pistas em face
disso, já capturou um dos
reclusos fugitivos.
De acordo o subcomissário 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 prisionais abriam as portas das

celas para a distribuição
da última refeição do dia
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solta em Luanda
aos reclusos.
A opinião publica desconhece até ao momento as
causas e os modos utilizados por mais de 15 encarcerados se meterem
em fuga naquele local
prisional bastante vigiado, pois, tal está gerar
imensas suspeitas sobre o
sucedido.
O medo dos luandenses é que estes reclusos
poderão ser bastante perigosos e que podem fazer
crescer a onda de criminalidade, tendo em conta
que muitos dos presos da
Comarca de Viana serem
líderes ou integrantes de
vários grupos de marginais.
Angola possui mais de
30 cadeias, que acolhem
cerca de 21.634 reclusos, ultrapassando a sua
real capacidade, que é
de 12.970. Apenas cinco
estabelecimentos prisionais de Luanda acolhem
7.308 reclusos, quando a
sua real capacidade é para
4.384 presos.

Jovens insatisfeitos com o CGPN

V

ários jovens
da
cidade
de Luanda
sentem-se
enganados
pelo Comando Geral da
Polícia Nacional (CGPN) por não
reabrir o concurso público
para inscrição de novos
efectivos na Corporação,
como prometera em comunicado de imprensa, no
passado dia 14 de Junho de
2013.
O grupo composto por
jovens na sua maioria desempregados que acorreu ao Posto de Polícia
do Kicuxi, no município
de Viana, sente-se enga-

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

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

não passou de simples
promessas.
Os “moços” acorreram ao
local gastando esforço físico, 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 inscrições, mas não nos
atendem? O que isso significa então? Por exemplo, não trabalho, tive de
emprestar dinheiro para
tratar o registro criminal,
atestado médico, pese embora ainda os não tenham
solicitado, mas já os tratei.
Não receberam os meus
documentos, mas diziam

que a data do encerramento seria a 30 de Junho,
é bastante complicado, estou a sofrer bastante”, contou 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 inscrição termina no dia 30
do corrente. Mas, a PN
encerrou as portas para
o efeito antes do dia prometido, pelo que, vaticinase ser por se ultrapassar a
meta desejada.
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PUBLICIDADE

Moda & Decoração
Rua António Manuel de Noronha, 42
Maculusso
(junto à Liga Nacional Africana e BFA)
Telefone 923 506 652/ 917 045 142
Luanda/Angola
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O PODER DA MEDICINA
TRADICIONAL CHINESA

A

Luís Filipe *

ntes
de
começar a
debruçarme sobre o
tema, quero
em primeiro 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, divulgando em 2 dias ( 27 e
28 de Maio) as potencialidades da Medicina Tradicional 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 ( Channel 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 internacionais e cadeias de
televisão para que o meu
nome conquistasse novas
fronteiras.
Perguntarão os leitores,
como cheguei a este patamar, residindo eu em
terras do fim do mundo,
onde praticamente o cidadão comum não tem luz
nem água?
Já não é novidade para
quem me acompanha que
o meu percurso profissional 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 estrangeiros expat. E os que
fazem turismo de saúde.
Em 4 longos anos de trabalho 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, explicando e mostrando os
resultados destas terapias
milenares. Foi um sucesso!
Logo que saí destes eventos, recebi vários telefonemas de vários Spas
a pedirem-me apoio e colaboração. Assinei vários
contratos com alguns, tais
como o Aura Thai Spa (

onde recebi vários modelos tailandesas e alguns
vips internacionais).
Recebi também vários
convites de instituições
americanas, canadianas e
de outros canais de televisão tailandesas para
ser entrevistado e fazer
demonstrações das diversas 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 interesse pela MTC, e que
tenho-me esforçado imenso por divulgá-la ao
mais alto nível.
Luis Filipe
luisfilipe03@yahoo.
co.uk
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Moçambique, a quem interessa
a desestabilização?

M

TEXTO DE *EUGÉNIO LC Almeida

oçambique
parece
estar a
viver um
período
indefinido e desestabilizador.
Primeiro foram os médicos a reivindicar melhores condições sócioprofissionais (melhores
vencimentos, mais e melhor qualidade na saúde,
etc.), como já antes tinham sido os problemas
com aumentos de produtos de primeira necessidade 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 democracia, mais participação “nas
despesas do Estado”, ou
seja, menos para a FRELIMO e mais para os antigos rebeldes.
Manda a democracia que
haja - para isso tem de
saberem jogar no sistema
- alternância do Poder entre 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 dirigentes têm conseguido manter as unhas grandes para
bem tocarem os referidos
instrumentos, enquanto
os da Perdiz não conseguem descolar da eterna
segunda posição e, em alguns caos, até quase subjugados pela nova força
política emergente na beira, o MDM.
Até aqui tudo normal e
nada de novo. Uns reclamam (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 passar uma “férias” algo bem
compridas para a zona
protegida da Gorongosa,
onde, segundo algumas
bocas anda a ver se consegue recuperar parte da
sua antiga força paramilitar visando, talvez, uma
tomada de força perante o
actual poder instituído da
Frelimo, mesmo que acusado de fraude.
Se isso está ou não acontecer cabem aos moçambicanos verificar, denunciar e chamar à razão as
forças políticas que não
é com crises militares de
consequências absurdas
e imprevisíveis, excepto

para a economia e vidas moçambicanas perdidas, que se consegue a
necessária alternância.
Se há fraudes nas eleições,
então solicite-se a presença de forças e ONGs
credíveis para monitorizar
as ditas e acate-se o veredicto 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 governativos.
Por isso não se compreende as recentes atitudes políticas de Dhlakama em se “refugiar” no
mato desprezando o
duplo veredicto popular
(legislativas e autárquicas), nem as acusações de

hipotéticos ataques paramilitares, 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 Brigadeiro Malagueta - ninguém de bom senso as
poderia levar em consideração - como base para
extrapolar divergências
políticas e torná-las militarizadas.
E se olharmos o que se
passa no outro lado do
continente africano, constata-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 violências, como umas recentes imagens obtidas
no Brasil - a de um motorista assassinado - e “trazidas” para Angola com
acusações rácicas e políticas visando, precisamente,
o partido do Galo Negro.
São por causa de factos
como estes que continuamos a ser olhados de
soslaio pelos nossos concorrentes
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 Estados 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 internacionais. É tapar o sol
com a peneira e esquecer
as verdadeiras intenções
dos nossos compagnons
de route.
Para eles, e nisso os chineses são mestres, só os
interesses dos seus Estados prevalecem. Nada
perguntem que eles nada
questionarão.
Só que eles não estão nos
nossos países mas sim
nós, os eleitores. E teremos de ser Nós e só Nós
que decidir como devemos usufruir das nossas
vantagens: o voto! mesmo
que isso nos rotule de
frustrados!
*Pululu

CRÓNICA \\

39

FOLHA8 29 DEJUNHO DE2013

NA HORA DA LEITURA

ANTÓNIO SETAS

Manifesto do Albatroz

U

ma colagem permite que
o
Verbo
seja visto e
abre uma
via original 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 profunda 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, desviá las para uma nova via
com o fim de obter metodicamente os fragmentos
da colagem, corre o risco
de ser considerado traição
pura se não se fugir ao risco de as abandalhar.
Todavia, se o objectivo da
colagem for atingido, isto
é, sublimar a beleza original dos fragmentos escolhidos e ilumin-los não
com a luz da colagem que
por si nada ilumina, mas
com a luz das frases escolhidas para a compor, nesse caso pode-se atingir um
verdadeiro orgasmo que é
ter uma mão que lê e escreve ao mesmo tempo...
e, talvez, revelar un talento
mal conhecido.
“Uma colagem literária é a
segunda metamorfose do
Verbo”.
O PEDREIRO

Alexandre
Saldanha
da
Gama
Texto de António Setas
Colagens
Os dois texto que se seguem são dois “roubos”
de puríssima índole a dois
monstros sagrados da literatura mundial. O primeiro, o escritor português,
Aquilino Ribeiro, várias
vezes candidato finalista
do Prémio Nobel de Literatura, o segundo, Arthur
Miller, iconoclasta notório,
americano (EUA), sujeito judeu perante o Padre
Eterno que foi capaz de
escrever Sexus, O Trópico de Câncer e O Trópico 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 autores. O que eu fiz foi juntá-las, as palavras, e dar-lhes
uma outra significação, ou
a mesma, mas num outro
enquadramento semântico.
Quanto à origem, fundamentação e concepção das
colagens literárias, mais
adiante veremos de que
premissas elas se inspiram.
Primeira colagem
de textos: Aquilino Ribeiro
Era uma moça trigueira
com olhos castanhos tão
grandes e ternos, tão doces, 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 sorriso de dentro a acender as
pupilas, a dar brilho à sua
fronte, a desenlaçar os gestos e a compor a sua boca
para um ninho de beijos.
E vinham dela os mais voláteis incensos de alecrim
e alfazema, embalsamando
o ar puro dos oásis poviléus, esparsos na planície
desde o rio até ao céu baixo e profundo, onde estrelas 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 orgasmos 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 infinito e o inextinguível ego
mete se a caminho silenciosa e desastrosamente,
com uma indiferença arrepiante, para um destino
aleatório desconhecido e
invisível.
A partir desse momento passaremos a ser visitantes do planeta Terra e
todas as dádivas da vida
serão nossas e só em nós
iremos procurar sem desamparar o fim de todas as
coisas.
A morte e os seus negrumes 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
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NOMEAÇÃO DE ZENÚ PELO PR

Universitários criticam Dos Santos
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.

G

edeão Rodolfo,
estudante de
relações internacionais,
repudia tal
acto por acreditar que o
Presidente da República
agiu igual aos monarcas.
“Face à acção do Presidente 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 momento para fazer um breve
esclarecimento
quanto
ao sistema monárquico
e comparou com o plasmado na Constituição que
vigora em Angola desde
2010.
“Ao fazermos um percurso histórico desde 1975
até aos dias de hoje, e ao
buscarmos as características e o significado de
uma Monarquia em termos comparativos com a
Democracia vamos notar
que existe muitas difer-

enças, das quais realçase 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 marcar 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 regime ditatorial e que realmente 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 Angola.
“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 fundamentada pelas competências
atribuídas ao Presidente
da República, em conformidade 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 Administração indirecta e exercer a tutela sobre a Administração autónoma”.

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

egundo informações
divulgadas nos
órgãos de comunicação social públicos,
os cortes no fornecimento
da energia eléctrica na
capital deve-se ao mal funcionamento das turbinas e
a consequente manutenção 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 reabilitada totalmente, situação que reduziu bastante
a capacidade de produção
da mesma.
Para a EDEL e companhia
são estes os principais motivos das restrições na distribuição parcial e selectiva, mas tais argumentos
diferem da realidade.
Em várias zonas de Luanda
ainda é comum vermos inúmeros Postos de Transformações (PTs) privados,

e estes cobram preços
exorbitantes pela electricidade que fornecem.
Quase sempre que a EDEL
corta a energia aos consumidores dos PTs públicos
deixa ligado os PTs privados, 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 pelos donos dos PTs privados desaparecem todos”,
acrescentou.
A limitação no abastecimento 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, Sanzala, Capalanca, todos em
Viana, e algumas regiões
do município do Cazenga,
onde os marginais iniciam
os assaltos as dezassete
horas.
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Litígio sobre propriedade imobiliária

Cidadão refuta decisão do Tribunal
Provincial de Luanda
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.

A

TEXTO DE Luísa Pedro

sentença
teve lugar
no tribunal
provincial de
Luanda no
mês de Março de 2012, na 2ª secção
da sala do cível e administrativo, presidida pelo juiz
Paulino Cafumana onde
ordenou o despejo de Daniel Maiyala e sua família
que ocupavam a propriedade há mais de 33 anos.
A sentença resultou do
litígio quanto a titularidade do imóvel, na medida
em que, Sidónia Kenga diz
ser a legitima proprietária
da residência de Daniel
Maiyala do distrito Ingombota rua da Asia.
Daniel Maiyala perdedor
da sentença diz possuir
todos os documentos do
imóvel desde o contrato 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 Handala 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 decretou 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 feitores mostrem-me aonde
fui buscar os documentos
falsos, o David Andala de
Oliveira secretário executivo do património habitacional passou os documentos 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 reclamações em função disto
decidi não sair do local até
que a minha situação não
fosse regularizada”. Adiantando 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 moradia, mas a senhora Sidónia
Kenga não perdeu tempo
tirando todos os selos colocados 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 senhora Sidónia Kenga, porque 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 família a mesma a pertença. Já
contactei o Davis Andala
de oliveira o mesmo mandou-me fazer um requerimento e ate ao momento
o mesmo não deu-me nenhuma resposta.
Portanto contacto o secretário executivo do património 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 advogado.

Namibe

Regista um número elevado
de crianças com tuberculose

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

C

TEXTO DE Alexandre Cortes

rianças diagnosticadas
com sintomas
de tuberculose 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 submetidas aos exames médicos e
confirmada a doença, recebem o devido tratamento.

A Directora do Sanatório,
Elisa Silvestre, confirma o
número de crianças com a
tuberculose naquela unidade hospitalar, provenientes
dos Municípios da província, com realce para o interior. A falta de um espaço
pediátrico naquela unidade,
segundo ela, permitiu improvisar uma enfermaria
que neste momento está a
acomodar os petizes em estado de enfermo.
Enquanto isso, 25 técnicos

de saúde pública recebem
ferramentas sobre a gestão
da tuberculose nas comunidades. 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 Saúde Publica, segundo revelou o supervisor provincial
da tuberculose, Sebastião
Telo. Aquele responsável
adiantou que os dados es-

táticos sobre a tuberculose na província revelam
progressão da doença nas
comunidades, impondo-se
medidas sérias para se travar a proliferação da doença. Disse ainda que a falta
de cuidados primários, a
carência alimentar por que
passam as comunidades rurais, assoladas pelas calamidades naturais da estiagem
e o contágio de mãe para o
filho, potenciam as prováveis causas que levam as

crianças á contaminação da
tuberculose na província do
Namibe. O consumo excessivo 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 casos, que primeiro recorrem
as praticas tradicionais, são
de entre outras preocupações dos técnicos de saúde
em torno da tuberculose na
província.
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Cinema

Oliver Stone vai fazer filme
sobre Chávez

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.

O

liver Stone
está a fazer
um
filme
muito bonito sobre
o nosso comandante Hugo Chávez
que deverá estar terminado nos próximos meses”,
afirmou Maduro recentemente, acrescentando
estar “ansioso” para que
o resultado estreie na Venezuela.
Nicolás Maduro afirmou
ter sido informado do trabalho de Oliver Stone por
um dos produtores numa
visita oficial a Paris, no
âmbito do périplo europeu que o levou também
a Portugal e Itália.
O realizador norte-americano já tinha entrevistado Chávez, de quem é
admirador, para um documentário em 2009. O
presidente venezuelano
afirmou que Oliver Stone
irá em breve à Venezuela

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

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

Bush.
Hugo Chávez morreu em
Abril passado, um acontecimento que despertou
manifestações de consternação por todo o país

e obrigou à realização de
novas eleições presidenciais após uma aguerrida
campanha em que Maduro se afirmou como herdeiro de “el comandante”.

Njinga Mbande de volta aos palcos

O

tão propalado Grupo
teatral Horizonte Njinga
Mbande vai
novamente
estrear-se
com a peça “Quanto mais
bandido melhor”, no Cine
Atlântico, a 29 de Junho de
2013. A referida peça será
apresentada em duas sessões, a primeira às 19 horas
e 45 minutos, a segunda
às 21h:30 minutos com ingressos a 2 mil e 500 kwanzas.
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 Horizonte irá apresentar ainda

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

de, também em duas sessões, a primeira às 19h:45 e
às 21h:30 minutos respectivamente.
As referidas peças teatrais
têm David Enoque, Marlene dos Santos, Jeremias
Caracol, Sandra Marias,
Galiano da Rocha e Valdano Lukizaia como os
protagonistas. O Horizonte Njinga Mbande é um
dos grupos teatrais mais
antigos, maduros e profissionalizados no país. Os
mesmos têm hoje contratos com vários atores de
cinema estrangeiros, desde brasileiros e outros que
em conjunto leccionam
vários cursos do ramo.
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Literatura

Jardim do livro infantil
aberto em todo o país
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.

N

a cerimónia
de abertura
do evento,
Rosa Cruz e
Silva, ministra da Cultura de Angola,
destacou a importância do
Jardim do livro Infantil,
frisando que o projecto
está inserido na campanha
para a preservação dos valores morais, cívicos e culturais entre as gerações.
Segundo Rosa Cruz e Silva, o certame é um mecanismo para dar corpo
à política do livro e da
promoção da leitura aprovada 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 estética, mas de transmissão de
valores cívicos, éticos e de
preservação do património histórico e cultural”,
defendeu.
O evento vai acontecer
em simultâneo nas províncias de Malanje, Zaire,
Namibe, Bengo, Kwanza
Norte, Kwanza Sul, Cabinda, Moxico, Huambo,
Kuando Kubango, Lunda
Norte, Lunda Sul, Bié e do
Uíge.

Prémio
Literário Jardim do
livro Infantil
O professor de língua-portuguesa, Basílio Tchindombe, foi galardoado
com o prémio literário
Jardim do Livro infantil
2013 pelo conjunto da obra
“ Jimbo”. O conto de Basílio Tchindombe ensina as
crianças a serem íntegras
e não agirem sobre influ-

ência de outros.
Segundo do director do

Instituto Nacional das Indústrias Culturais (INIC),

António Fonseca, o vencedor, natural da Huila, é um

jovem que já teve a oportunidade 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, assim, propiciar os surgimentos de novos talentos
literários, como exemplo
dos já galardoados, em
edições anteriores, Áureo
Quicunga e Zullini Bumba.
O Prémio Literário Jardim
do Livro Infantil foi instituído 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 Kalandula”
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A democracia do antigo reino do Kôngo

I

TEXTO DE Patrício Batsîkama

ntrodução
No antigo reino do
Kôngo, as funções
foram repartidas da
seguinte maneira:
• NSAKU: Sacerdócio,
Presbiterado;
Religião (e Magia), Consagração das Autoridades,
Diplomacia, Constituição,
Poder Judiciário, Poder Legislativo.
• MPANZU: Guerra, Indústria, Segurança da Corte, Segurança do País, Direito de Eleger
• ÑZÎNGA: Administração, Justiça, Poder Executivo (limitado), poder político (limitado), Classe dos
Elites das Migrações.

Poder
legislativo
Os membros dos corpos
legislativos e os colégios
eleitorais, cujas responsabilidades podemos encontrar nos relatos linhageiros,
são geralmente chamados
Ngudi-za-nkama.
Independentemente de pertencer à linhagem Nsaku ou
Mpânzu, levavam o patrónimo de Mfutila ou Mayâla
(Cuvelier, 1953: 41).

sobretudo, o estratega da
guerra.
Vamos apresentar, de forma íntegra os representantes dos poderes que
existiram no antigo Kôngo. Os termos em kikôngo
são patrónimos das linhagens que ainda existem até
os nossos dias.

Poder
Executivo

Poder Legislativo/Lûmbu

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

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

Poder militar

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

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

Poder
Executivo

(ii) Na Mfîla-ñtu: Primeiro-Ministro do Governo
• Ministros directos de
Ñtôtela
(a) Matadi ma Kôngo: Ministro das Indústrias
(b) Mpâku za Kôngo: Ministro das Finanças
(c) Mbûku’a Kôngo: Ministro da Economia
• Ministros do Poder Legislativo e do Poder Militar
(a) Mata Ma Kôngo: Ministro da Defesa Nacional
(b) Ñdôngo Ne Kôngo:
Ministro do Interior e Diplomacia
(c) Ñkâng’a Ne Kôngo: Ministro da Justiça
(d) Ngômbe zi Kôngo: Ministro 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 Poder Militar (Kimpûdi): (1)
Ministro da Defesa Na-

cional trabalhava directamente com Lûmbu/Poder
Legislativo e Kimpûdi/
Poder Militar. Este ministro 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, visitantes (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 Legislativo/Lûmbu, embora a sua
lealdade ao Ñtôtela seja
constante: os cronistas
perceberam que o Conselho dos Makôta e o grande
Ñtôtela eram relacionados
ao Ñkângu ou ainda com
um “Mwêne Mbênza”. Em

questão fora da circunscrição de Mpêmba (ou Zîta
dya nza), quem resolvia o
problema era Na Mpêmba
Nsaku Malele. (iv) Ngômbe zi Kôngo, ministro do
Comércio. Desde as primeiras evoluções da cooperação – através de “dia
musunga” – o Comércio
está intimamente ligado
a um Conselho dos mais-velhos: (i) as suas actividades proporcionam intercâmbio cultural e social
espontâneo bastante penetrante; (ii) a legalização
do “comércio” das irmãs
– sequente do “dia musunga” – força os cunhados “institucionalizarem”
os seus “trocos políticos”
como consciencialização
das proximidades. Logo,
o Ñtôtela intervinha em
segundo lugar.
Os outros ministros (Matadi ma Kôngo; Mpâku za
Kôngo e Mbûku za Kôngo) dependiam directamente do Ñtôtela com
auxílio dos seus assessores (Directores da Realeza) que são: Na Ñkâzi za
Kôngo, Nânga Ne Kôngo,
Mbênz’a Kôngo, Mbôma
Ne Kôngo e Ne Mpânzu’a
Kiñtînu. Entre estes últimos, importa salientar
que Ne Mpãnzu’a kiñtînu (assim chamado no
fim do século XVI) ora
conhecido por Ñtûla-ñtu
(ou vulgarmente Tulante,
no século XIX), sempre
estava em “conflito institucional” com os reis golpistas. A sua nomeação
não dependia do Ñtôtela
(provavelmente enviado
por Ne Nsaku Ne Vûnda,
mas nomeado pelo Lûmbu). 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 institucional operativo que fazia
funcionar a democracia
no antigo reino do Kôngo.
Publicaremos, muito brevemente um livrito que
explicará tudo.
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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 orgulhosamente 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 datas 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 relegados 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 imunidade 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 diplomas 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 Zungueira 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-lheia 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 juventude para integrar a corporação é uma prova da sua fidelidaqde 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 delinquência/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 delinquência 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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Futebol continental

Palancas almejam CHAN

D

epois do
fracasso
na
fase
preliminar
de
apuramento para a
Copa do Mundo “FIFA-BRASIL/2014”, a Selecção
Nacional de Futebol de
Honra “Palancas Negras”,
às ordens de Gustavo Ferrín, 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 “obstáculos”, face à vitória de
0 - 1 obtida em Mbambane
diante da selecção nacional da Swazilândia, referente à “primeira-mão” da
eliminatória de acesso
ao Campeonato Africanos das Nações (CHAN2014), a realizar-se na
África do Sul. Gustavo
Ferrín conta apenas com
a prestação dos futebolistas do Girabola, a julgar
pelas regras da CAF, órgão regente.

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

decisiva numa eliminatória, acontece no estádio Internacional “11 de
Novembro”, em Luanda,
Angola, a nova catedral

do “desporto-rei” na valorosa Pátria do Soberano “Ngola Kilwanji Kya
Samba”.
Já sem hipótese de ul-

trapassar o adversário, a
equipa nacional da Swazilândia vem a Luanda
para cumprir calendário,
mas se os “Palancas Negras” dormirem na sombra da bananeira, como
diz o adágio popular, podem ser surpreendidos,
aliás o futebol é uma modalidade 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, Fabrício, Kibeixa, Abdul e
Mateus (defesas), Pirolito, Ito, Ary Papel, Adawa,
Manuel, Mabiná, Mano,
Mingo Bille, Job, Libengue e Meda (médios) e
Mabululu (avançado) são
os jogadores selecionados por Gustavo Ferrín
para a operação “Swazilândia”, rumo à África do
Sul, palco do Campeonato Africano das Nações
(CHAN) Força Palancas!.

Ferrín “aproveita-SE”
DA Swazilândia
Com Gustavo Ferrín no
comando técnico, a Selecção Nacional de Futebol de
Honra “Palancas Negras”
obteve os piores resultados nos últimos sete anos,
nem mesmo a vitória diante da Swazilândia supera o
fracasso da primeira fase
das eliminatórias qualificativas para a Copa do
Mundo “FIFA-2014”, a ser
no Brasil.
Seria o fim dos “Palancas
Negras” se também perdessem no confronto com
a Swazilândia, independentemente do recinto do
jogo. Apesar do futebol
incaracterístico do Com-

binado angolano, versão
Ferrín, ainda tem potência
para derrotar determinados adversários, sobretudo
da Região Austral de África.
A vitória contra o combinado swazi está longe de
agradar os angolanos porque o CHAN é uma competição menos quotada, se
comparado com o Campeonato Africano das Nações (CAN-ORANGE) e a
Copa do Mundo “FIFA”. O
técnico uruguaio, gozando
da influência do “protetor”,
general Pedro Neto, presidente da Federação Angolana 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 Vidigal no Sudão. Nem precisa
o benefício da dúvida, o
treinador uruguaio jamais
conseguirá igualar o palmarés do antigo seleccionar angolano que também
já representou a Selecção
Nacional de Futebol de
Honra “Palancas Negras” e
chegou a ser capitão.

DESPORTO \\

47

FOLHA8 29 DEJUNHO DE2013

Afrobasket

Angola deseja hegemonia

A

té
antes
do
Afrobasket-1989,
a Selecção
Nacional
de Basquetebol
Sénior 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 terceiro lugar; Egipto, Senegal
e Republica Centro Africana rivalizavam o principal
evento basquetebolístico
continental (Afrobasket).
Nenhuma equipa conseguiria contrapor o potencial das respectivas
selecções, sobretudo a “faraónica” que pela falta de
competitividade na África
passou a participar em torneios realizados na Europa.
Enquanto as três selecções descansavam sobre
os “louros” conseguidos
nas edições anteriores,
Angola preparava-se afincadamente para assaltar o
pódio cujo domínio estava sob controlo da equipa nacional do Egipto,

na altura a mais titulada,
seguida pela República

Centro Africana e Senegal. A Costa do Marfim

tentava impor resistência
ao trio dominador, mas

sempre ficou pelo caminho. Nem os nigerianos
“piavam”.
Quando menos esperavam, o domínio do Egipto viria a terminar no
Afrobasket-1989, realizado em Luanda. A equipa
egípcia perdeu a final
diante da Selecção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina, na época
comandada por Vitorino
Cunha que também era
treinador do 1ºde Agosto.
A partir daquele ano, Angola passou a dominar a
modalidade, a outra vítima dos angolanos foram
os senegaleses, depois a
Nigéria. O ciclo vitorioso do Conjunto de todos
nós foi interrompido no
Afrobasket-1997, no Senegal.
Durante o domínio homogénico, a Selecção
Nacional de Basquetebol Sénior Masculina
conquistou dez títulos,
mas foi destronada pela
Tunísia que venceu o
Afrobasket-2011, em Antananarivo, Madagáscar.
Agora, Angola, às ordens
do treinador Paulo Macedo, prepara-se para
resgatar o título perdido
diante dos tunisinos.

Sul-africanos “baptizam” angolanos
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 cimeira do desporto sobre
rodas.
Assim, a Selecção Nacional de Angola tem a possibilidade de começar da
melhor maneira a competição. Uma vitória na
primeira jornada elevaria
os níveis de confiança dos

atletas comandados por
Orlando Graça, antiga estrela do hóquei angolano,
que poderiam competir
em igualdade de circunstância com qualquer adversário.
Orlando Graça e pupilos
estão preparados para
defrontar qualquer oponente na fase preliminar,
na qual irá inda defrontar
as selecções de Portugal
e Chile. Trata-se de uma
série extremamente competitiva cujo domínio é
atribuído ao conjunto nacional português, terceira
melhor do mundo, depois
da Espanha e Argentina.
Os adeptos e amantes do

desporto sobre rodas poderão assistir o evoluir
dos grandes hoquistas.
O despique entre as selecções de Espanha, Argentina e Portugal será
testemunhado nos pavilhões de Luanda, bem
como do Namibe, construídos, 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 albergar a edição passada,
mas ficou pelo caminho
por falta de capacidade
infraestrutural.
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Hermenegildo Cachimbombo violou
os Estatutos da Ordem de Advogados,
ao enviar processos dos membros ao
SINFO e a PGR, para incriminar colegas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os
bons acobardam-se com o silêncio.

Cabinda espera e desespera

O

Governo, na sua ancestral (já dura desde
1975) política de dividir para reinar, continua a considerar que
existem cidadãos de
primeira e de segunda. E, embora não sejam os únicos,
os de Cabinda são clara e inequivocamente de segunda, mau grado
viveram numa região que alimenta,
pelo petróleo, todos os desmandos
do regime.
Não espanta, por isso, que o Governo angolano deva quase 200 milhões de dólares a empresas de Cabinda, situação que está a destruir o
tecido económico local, sobretudo
o de origem autóctone.
Bem pode, como agora o fez, a governadora de Cabinda, Aldina da
Lomba, remodelar o Executivo local para tentar mascarar uma situação 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, respectivamente 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, pecam por defeito, revelam que o
governo de Luanda deve mais de
82 milhões de dólares aos empresários 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 realidade testemunhada pelos empresários locais, o Conselho de Ministros
diz, ou manda dizer, como aconteceu no passado dia 21, que o governo 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 vendedora 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 fundamentada, aponta para a estratégia do
regime em asfixiar o empresariado
local por este, supostamente, apoiar
grupos independentistas. Luanda
em vez de ler a mensagem prefere matar o mensageiro. Em vez de
procurar uma solução para o problema opta, como é seu estilo, por
criar problemas para a solução.
Para o regime nada é mais importante, mormente em Cabinda, do
que a educação patriótica e a acção
psicológica no seio das Forças Armadas. E tanto assim é que, há poucos 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, transmitida pelos órgãos de propaganda

internos – alguns sob o formato de
jornal -, bem como pelas suas sucursais na Europa, com destaque
para Portugal, dizem que o Governo 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 construído um porto de águas profundas,
que deverá tornar clara a soberania
do país no rio Zaire.
Augusto Tomás, citado pela agência oficial de notícias Angop, indicou que o novo terminal surgirá no
âmbito das obras de reabilitação,
que deverão estar concluídas dentro 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, intervindo 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 melhoramentos que estão previstos incluem 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 drenagem e o alargamento da pista.
O ministro salientou ainda as melhorias no transporte rodoviário na
região de Cabinda, exemplificando
com o número de viaturas entregues ao governo local para melhorar os transportes públicos.
Sobre o novo porto de águas profundas, juntamente com o projecto
de rede nacional de cabotagem, que
Augusto Tomás considerou como
fundamentais para o desenvolvimento de Cabinda e das províncias
do norte de Angola, a expectativa é
que tenham um impacto significativo no Produto Interno Bruto, levando à criação de postos de trabalho.
Também o ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial,
Job Graça, considera positivo o nível de execução das obras inseridas
no Programa de Investimentos Públicos 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 Ministros referente ao Plano de Desenvolvimento, acrescentando que
ficou impressionado por alguns dos
projectos estarem a um nível de
execução física bastante avançado
como é o caso das obras da Faculdade de Medicina, do cemitérios
dos Nobres de Cabinda, o local do
Tratado de Simulambuco, apesar
de conhecer ainda alguns problemas ao nível da execução financeira que, contudo, estão a ser equacionados de modo que a execução
financeira seja consistente com o
nível de execução física.
O ministro assegurou também que
outros projectos como o da Avenida António Agostinho Neto, valas
de drenagem de águas pluviais que
se encontram paralisados, com um
ritmo de execução bastante baixo
por razões orçamentais e financeiras também serão equacionados.

