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O Procurador Geral Adjunto da República, Adão Adriano, mentiu, 

no dia 06 de Novembro de 2012, ao País  sobre o advogado 

William  Tonet, caluniando, difamando e  colocando - o  no de-

semprego sem  provas.  Até  hoje  ninguém  toma  me-

didas.  É  a  justiça  ideológica,  submissa  
e  militarizada. 
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kuibao@hotmail.com

Cada dia, 
digo a mim 
mesmo: vale 
a pena de-
nunciar. E 
surge a res-
posta: vale, 

mesmo que hoje a justiça 
esteja prisioneira da injusti-
ça prepotente e arrogante. 
Por esta razão aqui e agora 
digo; vou continuar ainda 
que a morte, que espreita a 
cada minuto, causada pe-
las balas assassinas dos não 
menos assassinos, muitos 
disfarçados de agentes po-
liciais, hoje, comodamente, 
alojados na Polícia Nacio-
nal, mas concretamente na 
DNIC, no sector de Buscas e 
Capturas. Ainda assim o cla-
mor de Angola é mais forte e 
continuar a dar voz a quem 
não tem voz, numa floresta 
pintada a preto e vermelho é 
estimulante. 
Tenho denunciado, mas 
também, modestamente, 
apontado alguns caminhos 
e soluções, que na falta de 
vontade e sentido de arro-
gância, vão caindo em saco 
roto, pese o clima de satura-
ção social estar a crescer to-
dos os dias.
O governo está insensível, 
pelo apelo dos quadros e 
cidadãos , quando em cau-
sa está um dos seus, veja-se 
o flagrante das Alfândegas, 
onde a maioria dos quadros 
denunciou o comporta-
mento do seu director com 
provas e a resposta foi a sua 
promoção, sem qualquer in-
vestigação ou consequência, 
numa clara demonstração 
de que, alienadamente, de-
lapidava com carta branca 
presidencial.  
Mas, ainda assim, quer-nos 
parecer que o caso Silvio 
Burity ainda vai dar muito 
pano para mangas e, pelo an-
dar do andor, arriscámos um 
prognóstico sobre a sua mais 
que provável encarceração 
no dia em que o MPLA sair 
do poder, o que fatalmente 
virá, mais mês menos mês, 

ou mais ano menos ano, a 
acontecer.
Entretanto, à Redacção de 
F8 chegou um documen-
to parecidíssimo com uma 
bomba retardada, relatando 
uma linda história de polí-
cias e ladrões na qual esse 
ex-director da Alfândega 
Nacional desempenha um 
papel de relevo, num primei-
ro tempo no lugar de um in-
trépido defensor da lei, a agir 
em sua defesa, mas em se-
guida nem tanto assim como 
veremos mais adiante.
 O entremez passa-se no lon-
gínquo ano de 2010, numa 
altura em que foram demiti-
dos do Serviço Nacional das 
Alfandegas, seis funcionários 
acusados pelo então Direc-
tor Nacional, precisamente 
Sílvio Burity, de crime de 
peculato, nomeadamente; 
António Eduardo Assunção, 
Justina de Assunção e mais 
quatro pessoas de que não 
foram comunicados os no-
mes.
Feitas as devidas pesquisas 
e apurados os delitos, toda 
essa gente foi evidentemen-
te enviada para um dos pes-
tilentos calabouços de Luan-
da e por ali ficaram durante 
longos meses. O processo foi 
remetido â Direcção Nacio-
nal de Investigação Criminal 
(DNIC), enquanto se iam 
desenrolando os trâmites do 
competente procedimento 

criminal contra esses argui-
dos, cujo processo foi re-
metido à referida instituição 
em meados do ano de 2010, 
a fim de ser instruído pelo 
Departamento de Fraudes 
Financeiras sob o n° 30/10.
Tratando-se de um crime 
público, quase de lesa-pátria, 
como disseram os inspecto-
res da DNIC, todos os argui-
dos foram ouvidos separa-
damente e aconteceu o que 
não se esperava, na medida 
em que todos eles, como se 
se tivessem concertado de 
antemão, deram uma ver-
são que se revelou curiosa-
mente idêntica, pois, sem 
excepção, todos declararam, 
num espantoso uníssono, 
que o roubo fora praticado 
com “o total conhecimento 
do Sr. Director Sílvio Buri-
ty”, sim senhor, pois, sendo 
ele o gestor da instituição, 
cabia somente a ele a res-
ponsabilidade do cofre e a 
exclusiva competência que 
lhe permitia, com a assina-
tura dos cheques e ordens 
de saque, fazer à vontade o 
levantamento dos dinheiros 
públicos. 
E, segundo as investigações 
efectuadas no seguimento 
desta investigação, neste 
caso teriam sido roubados 
dos cofres do Estado cerca 
de USD 60.000.000,00 (ses-
senta milhões de dó1ares), 
ou o equivalente em kwan-

zas, ao longo de vários anos 
em grande número de ope-
rações.
Face a esta situação, a DNIC 
viu-se na obrigação de notifi-
car e chamar à pedra, Sílvio 
Burity, que acabou por ser 
notificado em duas ocasiões 
a fim de ser ouvido e apre-
sentar a sua defesa naquilo 
que o comprometia nesta 
série de roubos.
De facto, repetimos, as acu-
sações dos arguidos, que 
foram interrogados durante 
longas horas nas instalações 
da D.N.l.C, apresentavam-se 
como sendo surpreendente-
mente concordantes, todas, 
sem excepção, apontavam 
para a sua participação di-
recta e efectiva no crime e 
de ser sem sombra de dúvi-
das o co-autor do roubo da-
quele dinheiro.
Porém, por incrível que pa-
reça, o director Nacional, 
ao invés de comparecer na 
DNlC para interrogatório, 
sentindo-se culpado, ou me-
lhor, sentindo-se em vias de 
ser apanhado em flagrante 
crime de falsas declarações, 
“limitou-se a escrever uma 
carta àquela direcção de In-
vestigação Criminal, orde-
nando o arquivamento do 
processo por desistência de 
queixa contra os arguidos, 
que já tinham passado mais 
de um ano nos calabouços 
de Luanda”, denunciou a 
nossa fonte.
E mais nada se passou, o 
que nos parece ser um bom 
exemplo de impunidade 
instituída em favor daqueles 
que cometem actos de ex-
trema gravidade e continu-
am em liberdade como se 
nada tivessem feito!...
Neste caso, vejamos, tra-
tando-se de peculato na sua 
qualidade de crime público, 
a acção penal não depende 
do participante, mas sim 
do Ministério Público, mais 
concretamente, do Procura-
dor da República junto dos 
órgãos de instrução e inves-
tigação criminal, no caso 

pendente, da DNIC.
Pelas disposições conjuga-
das dos artigos 313°,437° e 
421° do C6digo Penal, o cri-
me de peculato é punível 
com pena maior fixa de 8 
a 12 anos de prisão. E, à luz 
do n° 2 do artigo 10° da Lei 
n° 18-A/92 de 18 de Julho 
(lei da prisão preventiva), 
é inadmissível a liberdade 
provisória dos arguidos acu-
sados por crimes puníveis 
com pena maior, superior a 
8 anos, pelo que todos aque-
les que se encontrarem nes-
sa situação devem ser obri-
gatoriamente capturados e 
postos na cadeia. Ora o que 
aconteceu neste caso é que, 
escandalosamente, por sim-
ples carta pessoal de um dos 
maiores suspeitos da prática 
do crime de peculato, Sílvio 
Burity, o processo encontra-
-se paralisado.
Estamos, portanto, mais uma 
vez, para não dizer como 
tantas vezes, em face de 
uma ilegalidade flagrante, 
abençoada e levada ao colo 
pelas autoridades de justiça. 
Isto, porque, por imperativos 
da lei, a acção penal cabe ao 
Ministério Público que deve 
instaurar o processo-crime 
bem como fiscalizar a ins-
trução e fazer a investigação 
dos respectivos processos 
conducentes ao julgamento 
e a sua competente remessa 
para o tribunal.
Deste modo, simplifiquemos 
o que nada tem de compli-
cado num país de direito, 
solicita-se ao digníssimo pro-
curador junto da DNIC ou 
o procurador adjunto, Adão 
Adriano, tal como o faz, 
quando se trata do F8 ou do 
seu director, que promova o 
prosseguimento do referido 
processo n° 30/2010, que se 
encontra engavetado e para-
lisado na DNIC assim como 
a sua urgente remessa ao 
tribunal para julgamento dos 
autores deste milionário cri-
me, que ameaça, em Angola, 
deixar a breve trecho de ser 
crime.

C

BURITY PARECE À PROVA: 
O CRIME COMPENSA



ictória Jam-
ba Seques-
seque está 
triste, mas 
tem orgulho 
no seu filho. 

Emiliano Catumbela, de 
22 anos, está detido desde 
o dia 27 de Maio por ter 
participado numa tentati-
va da vigília, no Largo da 
Independência, abortada à 
bastonada pela Polícia Na-
cional.
A vigília, convocada pelo 
Movimento Revolucio-
nário Juvenil, visava assi-
nalar, de forma pacífica, 
o primeiro aniversário do 
desaparecimento dos ac-
tivistas Alves Kamulingue 
e Isaías Cassule, raptados 
em Luanda.
Actualmente encarcerado 
na Comarca de Viana, o 
jovem revelou, à mãe e ao 
deputado Leonel Gomes 
que o visitaram, como o 
torturaram. “Foi a própria 
comandante provincial 
da Polícia Nacional, Co-
missária Elizabeth “Bety” 
Rank Frank, quem pes-
soalmente ordenava, no 
local, aos agentes para 
espancarem os jovens e 
atingi-los na cabeça, como 
nos confirmou o Emilia-
no”, transmitiu o deputa-
do da CASA-CE.
Por sua vez, Victória Se-
quesseque reproduziu o 
depoimento do filho se-
gundo o qual “os indiví-
duos da Polícia Militar, no 
local, tentaram arrancar-
-lhe a unha de um dedo da 
mão direita, com um ali-
cate, ainda no local. Nota-
-se ainda o ferimento no 
dedo”.
Em cinco dias de deten-
ção Emiliano Catumbela 
sofreu também actos de 
tortura nas 1ª e 2ª Esqua-
dras policiais e experi-
mentou também as celas 
da Direcção Provincial 
de Investigação Criminal 
(DPIC), bem como da 19ª 
Esquadra do Cantinton, 
no Rocha Pinto, municí-
pio da Maianga.
“Eu vi um olho do Emilia-
no ainda com uma coroa 
de sangue, por causa da 
tortura, e as escoriações 

da pancadaria que levou 
nas costelas e lhe causam 
dores até agora. Só lhe de-
ram uma injecção. Nem 
sequer lhe prestaram as-
sistência médica”, lamen-
ta a mãe.
O advogado e presidente 
da Associação Mãos Li-
vres, Salvador Freire, ma-
nifesta o seu desagrado 
por a Polícia Nacional ain-
da não lhe ter permitido 
contactar com o seu clien-
te Emiliano Catumbela.
“A DPIC instaurou, ini-
cialmente, um processo 
crime contra o jovem, 
por tentativa de ofensas 
corporais e remeteu-o à 
Procuradoria-Geral da 
República. Esta devolveu 
o Processo n° 516/013-02 e 
nova queixa foi formulada 
contra o arguido”, expli-
cou Salvador Freire.
De acordo com o advoga-
do, o comandante de divi-
são da Polícia Nacional na 
Maianga, superintenden-
te-chefe Eduardo Diogo 
foi quem apresentou as 
duas queixas. “Primeiro, 
o comandante queixou-se 
contra o Emiliano acu-
sando-o de o ter tentado 
agredir. Depois formulou 
nova queixa afirmando 
que o jovem o tentou ma-
tar e assim lhe foi instau-
rado o segundo processo 
(Nº2176/2013) por tentati-

va de homicídio”, explica 
Salvador Freire.
Para o presidente das 
Mãos Livres, as queixas 
são um absurdo: “No local 
estava um forte aparato 
policial e de segurança, 
com a polícia montada, a 
brigada canina, a Polícia 
de Intervenção Rápida, a 
Polícia Militar e os servi-
ços de segurança”.
Salvador Freire interroga-
-se sobre “como pode um 
jovem, que estava a ser 
torturado no local, ter tido 
tempo de atentar contra 
a vida do comandante da 
polícia no mesmo local?”
Para si, o caso contra Emi-
liano Catumbela “é a fa-
bricação de um processo 
e a invenção de factos que 
embaraçam até a própria 
Procuradoria-Geral da Re-
pública”.
Confrontada com a situ-
ação actual do seu filho, 
Victória Sequesseque afir-
ma: “Não acho que o meu 
filho fez mal em se mani-
festar. O meu filho não foi 
roubar, nem foi à rua vio-
lar a lei deste governo. Ele 
foi cumprir uma missão, 
de defender o povo”.
A mãe lamenta apenas o 
facto do filho estar a per-
der as aulas e faltar ao tra-
balho. Emiliano Catumbe-
la frequenta a 9ª classe, no 
período nocturno, e du-

rante o dia trabalha como 
mecânico de motorizadas 
para uma grande empresa 
em Viana.
“Ele paga as suas propi-
nas num colégio priva-
do, alugou um quarto no 
bairro, para ter a sua vida 
independente, e cumpre 
com as suas tarefas. Estou 
triste porque estão a mal-
tratá-lo. Sou mãe e sinto a 
dor dele”.
A tenacidade de Emiliano 
Catumbela é extraordiná-
ria. Agentes policiais de-
tiveram-no, pela primeira 
vez, por volta das 20h00 
de 27 de Maio, em com-
panhia de Nito Alves e Al-
bano Bringo. Os efectivos 
policiais agrediram-nos à 
bastonada e a pontapés, 
no local.
Na 3ª Esquadra, na Vila 
Alice, os representantes 
da lei e da ordem despi-
ram e torturaram os pri-
sioneiros, segundo depoi-
mentos de Nito Alves ao 
Maka Angola. De seguida 
transportaram-nos para o 
município do Cazenga, na 
periferia da cidade, onde 
os libertaram.
Os jovens retornaram ao 
Largo da Independência 
para retomar a vigília e, 
por volta das 22h00, agen-
tes policiais detiveram 
Emiliano Catumbela pela 
segunda vez.
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m entrevis-
ta à Lusa, 
na sua casa, 
em Lisboa, a 
propósito do 
mais recente 

livro lançado na semanas 
finda, o autor angolano 
explica que precisou de 
“abrir a janela e respirar 
um pouco de ar” depois 
dos últimos livros que 
escreveu -- “mais densos, 
pesados, complexos, obs-
curos, dolorosos até”.
“A vida no céu” -- lançado 
na livraria Ler Devagar -- 
é um livro que Agualusa 

gostava de ter lido quan-
do tinha 16 anos, a idade 
do seu filho mais velho, 
que vive em Angola, onde, 
atualmente, o regime tem 
“medo de uma dúzia de 
jovens” que, volta e meia, 
se manifestam nas ruas.
Sendo verdade que hoje 
os jovens de 16 anos, em 
Portugal ou Angola, “par-
tilham referências cultu-
rais”, o escritor distingue 
o acesso do filho à inter-
net, à cultura, ao mundo, 
realçando que “nem todos 
os angolanos têm essas 
facilidades”.

O regime de José Eduar-
do dos Santos mantém 
a “cegueira” em relação 
aos “mais desfavoreci-
dos” e “ignora totalmente 
a miséria da população”, 
vivendo uma espécie de 
“endocolonialismo”, des-
creve.
À semelhança do cenário 
criado para o livro, os ri-
cos vivem em dirigíveis 
luxuosos -- com nomes 
de grandes cidades reais, 
como Paris -- e os pobres 
remedeiam-se em balsas-
-balão, depois de um dilú-
vio ter impedido todos de 

E
TEXTO DE OSWALDO CATENGUE

ESCRITOR AGUALUSA DECLARA  

ESTÃO REUNIDAS CONDIÇÕES “
PARA  REVOLTA DE LARGA ESCALA” EM ANGOLA

O escritor angolano José Eduardo 
Agualusa considera que Angola “é uma 
falsa potência”, onde domina a “falta de 
inteligência” e estão reunidas as condições 
“para uma revolta de larga escala”. 
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continuarem a viver na 
terra, obrigando-os a mu-
darem-se para o céu. “É 
a história do mundo em 
suspensão”, mas, na terra 
como no céu, “as diferen-
ças sociais” persistem.
Também em Angola, 
“um pequeno grupo de 
pessoas”, todas liga-
das ao partido no poder 
(MPLA), continua a viver 
“em situações de luxo os-
tensivo”, diz.
Como o passado ensi-
na que “países com ex-
tremas desigualdades 
sociais” não são países 
seguros, mas sim “terri-
tório privilegiado para 
revoltas, para revolu-
ções”, Agualusa diz que 
“ninguém ficará muito 
admirado se acontecer 
amanhã uma revolta po-
pular”. Disso são exem-
plo, considera, as “situa-
ções de violência urbana” 
registadas nos últimos 
dias.
“O pior de tudo é a falta 
de inteligência [do regi-
me]. A mim, o que me 
assusta mais, sempre, é a 
estupidez. A estupidez é 
aquilo que me aterroriza 
mais. E quando a estupi-
dez tem poder, isso então 
é particularmente assus-
tador”, considera.
Na sequência da “falta de 
inteligência”, vêm “a cor-
rupção, a maldade”. Mes-
mo “a violência é uma de-
sistência da inteligência”, 
vinca.
Angola “é uma falsa po-
tência”, uma “ilusão”, sus-

tenta. “Não foi capaz de 
vencer o paludismo, a do-
ença do sono voltou”, cri-

tica o escritor, contestan-
do a ideia de que Angola 
“está a colocar dinheiro” 

em Portugal. “Não é An-
gola, são dez famílias 
angolanas, são alguns an-

golanos, que enrique-
ceram, muitos deles 
sem ninguém saber 
muito bem como (...), 
e que aplicam o di-
nheiro em Portugal”, 
distingue.
“Angola, infelizmen-
te, tem ainda um ca-
minho muito longo a 
percorrer no sentido 
do desenvolvimento 
básico. A esmagado-
ra maioria dos ango-
lanos sobrevive com 
quase nada, um dó-
lar por dia”, recorda 
Agualusa.
“Está tudo por fazer”, 
resume. “Educação é 
fundamental. Como 
é que um país pode 
querer ser uma po-
tência se não foi capaz 
de educar a sua popu-
lação, se a sua popu-
lação não lê livros, se 
não tem médicos, não 
tem engenheiros, se 
não tem quadros? Se 
nem sequer tem uma 
política de captação 
de quadros, o que é 
uma coisa escandalo-
sa?”, indigna-se o au-
tor, que, no livro, dá 
corpo ao “desejo” de 
ver em Luanda uma 
“aldeia-biblioteca”.
Por mais interesse que 
estrangeiros -- entre 
os quais portugueses, 
em número crescente 
-- tenham em ir para 
Angola, “a política que 

existe é para dificultar a 
entrada de quadros, não 
para facilitar”, critica.

Num tempo em que 
as pessoas se movem, 
“mas estão sempre no 
mesmo lugar”, Agualusa 
diz que vai continuar a 
escrever sobre o sonho. 
Nos planos, estão “pelo 
menos mais dois livros 
desta série d’a vida no 
céu”, a pensar num pú-
blico adolescente, mas 
não em exclusivo.
“Deixámos de dar im-
portância ao sonho”, 
lamenta o escritor. “O 
sonho cumpre um papel 
na vida das pessoas, é 
importante voltar a so-
nhar”, num tempo em 
que a internet e a tele-
visão impõem “sonhos 
alheios” e acabam com 
o fabrico próprio.
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ELES QUEREM CRIAR CONDIÇÕES PARA NOVO CONFLITO

Presidente 
da República 
exonerou a 
comandante 
provincial de 
Luanda da 
Polícia Na-

cional (também delegada 
provincial do Ministério do 
Interior), comissária-chefe 
Elizabeth Ranque Franque. 
Para o seu lugar, José Edu-

ardo dos Santos escolheu o 
comissário António Maria 
Sita, até agora comandante 
da província do Kunene.
Aparentemente esta substi-
tuição nada tem a ver com 
a onda de violência que 
atingiu a capital, de que re-
sultaram pelo menos cinco 
mortos, sendo três polícias 
e dois dirigentes da UNI-
TA.

O

TEXTO DE ORLANDO CASTRO E WILLIAM TONET

A QUEM INTERESSA ALIMENTAR 
UMA GUERRA EM ANGOLA?

EXONERADA
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GUERRA SEMPRE COMEÇOU COM ESCARAMUÇAS UNITA VERSUS MPLA  
De acordo com um comu-
nicado da UNITA, a morte 
de dois dos seus  dirigen-
tes foi o resultado de uma 
“caça ao homem destinada 
à eliminação selectiva dos 
seus militantes”. Diz ain-
da o partido de Isaías Sa-
makuva que estas acções 
(e a procissão ainda nem 
no adro vai)  visam provo-
car uma reação da UNITA, 
para provocar “mais um 
banho de sangue, como o 
de 1992 e 1993”.
De acordo com o comu-
nicado, António Zola Ka-
muku, secretário comunal 
do Kikolo, foi alvejado 
dentro de sua casa e Fili-
pe Sachova Chakussanga, 
inspector municipal da 
UNITA no Cacuaco, foi 
retirado à força da sua 
residência e abatido com 
vários tiros por um “con-
tingente de 11 agentes 
da Polícia”. Recorde-se 
que no dia 11 de Maio foi 
também assassinado na 

província do Huambo o 
secretário municipal das 
finanças da UNITA, Fran-

cisco Epalanga.
Neste clima de crescen-
te violência, também três 

agentes da Polícia Nacio-
nal foram abatidos num 
ataque de desconhecidos à 

esquadra móvel no bairro 
do Paraíso, no município 
do Cacuaco.

DIZER A VERDADE É DEFENDER A PAZ
Embora o clima de insta-
bilidade aconselhe mode-
ração, importa dizer algu-
mas verdades que podem 
ser incómodas mas que, 
de facto, são necessárias 
para uma sólida reconci-
liação. 
Na realidade, o núcleo-du-

ro do MPLA, ou seja, do 
regime, continua a provo-
car deliberada e conscien-
temente todos aqueles que 
discordam das suas práti-
cas ditatoriais, com realce 
para o seu potencial inimi-
go, ao qual nunca perdoou 
- a UNITA. O clima volta 

assim a ser do estilo “vale 
tudo”.
É crescente a tese dos or-
todoxos do regime que 
considera que no país 
existem apenas angolanos 
de primeira, os do MPLA, 
e os kwachas, uma subes-
pécie que teima em resis-

tir.
Agressões e assassinatos 
fazem parte de uma es-
tratégia que visa dar ao 
governo razões para calar 
e amedrontar toda a so-
ciedade angolana, mesmo 
a que não se revê nos par-
tidos existentes, acenando 
de novo e sempre com o 
espectro da guerra. 
Foi assim em 1977, quando 
engendrou um falso gol-
pe de Estado, começando 
por sacrificar alguns dos 
seus próprios dirigentes, 
para depois legitimar uma 
grande chacina, que ceifou 
a vida a cerca de 80 mil in-
telectuais. 
Hoje, com um cada vez 
maior segmento da socie-
dade, principalmente, os 
jovens a reclamarem por 
uma verdadeira democra-
cia, para que seja eficaz o 
combate as injustiças, a 
corrupção e a má distri-
buição da riqueza nacional 
é preciso criar um novo 
cenário de guerra, como 
forma de continuar o re-
gabofe. 

Nada melhor do que esse 
fantasma para os orto-
doxos MPLA (que têm 
saudades dos tempos do 
partido único e de uma 
guerra em que tudo era 
permitido) defenderem a 
necessidade, urgente, de 
levar a cabo todas as pur-
gas que ache convenientes 
e cortar pela raiz todas as 
veleidades similares às tu-
nisinas ou egípcias.
A crescente fuga de capi-
tais do nosso país, sejam 
ou não para dar serviço 
às lavandarias, mostra que 
– pelo sim e pelo não – o 
melhor é prevenir do que 
remediar. Numa socieda-
de em que os angolanos só 
são livres para dizer o que 
o regime quer, até mesmo 
no seio do MPLA o cuida-
do impera.
Ao atacar o seu princi-
pal adversário-inimigo, o 
MPLA justifica perante o 
mundo que há razões in-
ternas para pôr na ordem 
todos os contestatários 
e manter todo o poder 
como está.
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(MAIS) UM ALERTA DE MARCOLINO MOCO

Veja-se, por ser incisiva 
e fiel ao que se passa no 
país, a análise de Marcolino 
Moco em relação ao que 
diz a Constituição no seu 
Artigo 47º relativamente ao 
direito, ou não, a efectuar 
manifestações.
“1. É garantida a todos os 
cidadãos a liberdade de reu-
nião e manifestação pacífi-
ca e sem armas, sem neces-
sidade de autorização e nos 
termos da lei.
2. As reuniões e manifesta-
ções em lugares públicos 
carecem de prévia comu-
nicação à autoridade com-
petente, nos termos e para 
efeitos estabelecidos por 
lei”.
Marcolino Moco interroga-
-se quanto aos que contra-
riam o estabelecido, colo-
cando a dúvida de ser por 
ignorância ou arrogância.
“Provavelmente nesta altu-
ra já não é nem uma coisa 
nem outra. Trata-se pura e 
simplesmente já de algum 
desespero que sempre leva 
algum matiz de arrogância”, 
diz Marcolino Moco, ex-
plicando que, tanto quanto 
se sabe, “os jovens ditos 
“revus”, sempre cumpri-
ram com os ditames da 
Constituição e da lei. Mas, 
são duramente reprimidos 
como aconteceu, mais uma 
vez, neste 27 de Maio, pela 
causa mais do que justa de 
pedirem explicações por 
dois jovens desaparecidos, 
desde o 27 de Maio do ano 
passado. E os nossos meios 
de comunicação são orien-
tados a falar em mais uma 
“manifestação não autori-
zada”. Um conceito inexis-
tente”.
Marcolino Moco salienta 
que, “como o desespero 
quase sempre se associa 
a alguma arrogância, lá vi-
mos que na mesma altura 
é organizada uma outra 
manifestação – esta sim, 
desautorizada pela ética e 
moral positivada no âmbito 
das associações desportivas 
– a favor de Sª Exª o Senhor 
Presidente da República, 
por ter “autorizado” a rea-
lização do Campeonato do 
Mundo de Hóquei em Pa-
tins, em Angola.”
“Ainda merecemos isso!?”, 

Pergunta Marcolino Moco, 
referindo também que “é 
este mesmo aparente de-
sespero que se vê quando 
se observa o nervosismo 
com que se encara a não 
passagem de Obama por 
Angola, em mais um péri-
plo por África. Vê-se que o 
homem decididamente não 
está disposto a patrocinar 
regimes que não se reno-
vam, no continente da sua 
paterna origem, diferente-
mente da senhora Alta Co-
missária das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos, 
que veio prestar aqui uma 
vénia a um regime que ar-
rogantemente expulsou o 
seu próprio Desk-Office.”
Mas Marcolino Moco diz 
mais: “É, também aparen-
temente, este mesmo de-
sespero que, para desviar 
as atenções, leva o Chefe do 
Executivo a repreender pu-
blicamente o por si próprio 
nomeado Governador do 
Bengo, e com o aplauso de 
meios de comunicação cer-
tamente orientados para o 

efeito. Uma prática inaudita 
em países sãos, em que de-
sencadearia uma autodes-
truição do próprio governo. 
Até porque as verbas para a 
realização de projectos só 
agora vão ser libertadas e 
entregues a uma entidade 
ad hoc, que não o próprio 
governo local, do Dr. João 
Miranda. Bem se vê que 
os que esperam pelo esta-
belecimento de um poder 
autárquico sério em Ango-
la, rebus sic stantibus, terão 
muito que esperar.”

Ora, prossegue Moco, “pe-
rante certa situação de ten-
são que se vive hoje no país, 
para a qual não faltaram 
chamadas de atenção atem-
pada, melhor seria evitar-
-se todo este “esforço de 
Sísifo”, com o sacrifício de 
inocentes, e olhar-se para 
as propostas sensatas que 
continuam a ser feitas, na 
base das lições da História, 
embora já com alguma in-
compreensão por parte de 
franjas que se vão radicali-
zando.”
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Tal como em tempos re-
centes, a UNITA volta a ser 
um muito útil bode expiató-
rio. Um dia destes ainda va-
mos ver o regime reeditar a 
velha história de que o Galo 
Negro tem armas escon-
didas em paióis dispersos 
pelo país, ou até mesmo à 
divulgação da prisão de mi-
litantes seus com armas na 
mão.
A UNITA está assim, como 
era esperado, entre a espa-
da e a parede, sendo que a 
parede está inundada de 
minas. Se nada fizer con-
tinuará a ser enxovalhada, 
se reage vai ser acusada de 
estar a fomentar a rebelião 
ou até mesmo de estar a 
preparar uma nova guerra.
Sendo visível que a UNITA 
está mais virada para o seu 
umbigo do que para a bar-
riga vazia dos angolanos, 
conclui-se que (mau gra-
do ser tão maltratada pelo 
MPLA) tem feito o papel 
que lhe foi dado pelo regi-
me, procurando apesar de 
tudo dizer aos angolanos 
que é preferível ser livre de 
barriga vazia do que escra-
vo com ela mais ou menos 
cheia.
Mas, está visto, os ango-
lanos estão cada vez mais 
interessados em ter um 
saco de fuba do que haste-
ada a bandeira do liberdade. 
Além disso não esquecem 
que quem lhes pede esse 
esforço são os que, um pou-
co por todo o país, têm pelo 
menos três boas refeições 
por dia.
Julgando estar numa de-
mocracia e num Estado de 
Direito, a UNITA quer que 
uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) se 
prenuncie sobre a violência 
que tem atingido os seus 
quadros. 
Embora a ingenuidade 
não seja propriamente um 
defeito, quando levada ao 
extremo é sinónimo de es-
tupidez total. Basta, neste 
caso, recordar o resultado 
dos trabalhos da CPI cria-
da em Julho de 2011 sobre a 
intolerância política na Pro-
víncia do Huambo.
Já nessa altura ficou prova-
do que, ao contrário do que 
dizia a UNITA, não houve 

qualquer orientação por 
parte do governador, dos 
administradores munici-
pais e comunais e das au-
toridades tradicionais, com 
o fim de promover a intole-
rância política.
A democracia, todos temos 
de nos convencer disso, é 
isso mesmo. A CPI dessa al-
tura, presidida pelo deputa-
do Higino Carneiro, mem-
bro do Comité Central do 
MPLA, era composta de 15  
deputados, dos quais 12 do 
MPLA e os restantes três 
divididos democratica-
mente pela UNITA, PRS e 
FNLA.  
Como seria de calcular, a 
CPI apurou que “os assassi-
natos invocados pela UNI-
TA como tendo ocorrido 
nos municípios do Bailun-
do, Katchiungo, Tchika-
la Tcholohanga, Ukuma, 
Ecunha, Londuimbali e 
Caála não resultaram de 
intolerância politica, mas, 
de crimes do foro comum, 
relacionados, com praticas 
ligadas à feitiçaria”.
E apurou muito bem. Aliás, 
sendo o MPLA dono ab-
soluto da verdade, estava 
fácil de ver que a teoria da 
UNITA era uma manifesta 
mentira. E a CPI foi, mesmo 
assim, muito condescen-

dente com a malta do Galo 
Negro porque, num acto de 
assinalável magnanimida-
de, não acusou a UNITA 
de ter sido ela própria a 
provocar as mortes só para 
acusar, denegrir e enxo-
valhar a impoluta imagem 
do partido de José Eduardo 
dos Santos.
Aliás, qualquer CPI poderá 
um dia destes provar que 
a UNITA é que é respon-
sável pelos mais de 40.000 
angolanos torturados e as-
sassinados em todo o país 
depois dos acontecimentos 
de 27 de Maio de 1977, acu-
sados de serem apoiantes 
de Nito Alves ou opositores 
ao regime.
Como poderá provar e 
comprovar que a UNITA 
é também responsável pelo 
massacre de Luanda que 
visou o seu próprio ani-
quilamento e de cidadãos 
Ovimbundus e Bakongos, 
onde morreram 50 mil an-
golanos, entre os quais o 
vice-presidente da UNITA, 
Jeremias Kalandula Chi-
tunda, o secretário-geral, 
Adolosi Paulo Mango Ali-
cerces e o representante na 
CCPM, Elias Salupeto Pena.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar ao mundo que an-

golanos são pessoas como 
Lúcio Lara, Iko Carreira, 
Costa Andrade (Ndun-
duma), Henriques Santos 
(Onanbwe), Luís dos Pas-
sos da Silva Cardoso, Ludy 
Kissassunda, Luís Neto 
(Xietu), Manuel Pacavira, 
Beto Van-Dunem, Beto 
Caputo, Carlos Jorge, Tito 
Peliganga, Eduardo Veloso, 
Tony Marta, José Eduardo 
dos Santos.
Provará também que não 
angolanos são aquela su-
bespécie como Alda Sa-
chiango, Isaías Samakuva, 
Alcides Sakala, Jeremias 
Chitunda, Adolosi Paulo 
Mango Alicerces, Elias Sa-
lupeto Pena, Jonas Savimbi, 
António Dembo ou Arlindo 
Pena “Ben Ben”.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar que o massacre do 
Pica-Pau em que, no dia 4 
de Junho de 1975, perto de 
300 crianças e jovens, na 
maioria órfãos, foram as-
sassinados e os seus corpos 
mutilados no Comité de 
Paz da UNITA em Luan-
da… foram obra da UNITA.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar que o massacre da 
Ponte do rio Kwanza, em 
que no dia 12 de Julho de 

1975, 700 militantes da UNI-
TA foram barbaramente 
assassinados, perto do Don-
do (Província do Kwanza 
Norte), perante a passivi-
dade das forças militares 
portuguesas que garantiam 
a sua protecção, foi obra da 
UNITA.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar que, entre 1978 e 
1986, centenas de angola-
nos foram fuzilados publi-
camente, nas praças e está-
dios das cidades de Angola, 
uma prática iniciada no dia 
3 de Dezembro de 1978 na 
Praça da Revolução no Lo-
bito.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar que foi a aviação 
da UNITA que, entre Ja-
neiro de 1993 e Novembro 
de 1994,  bombardeou in-
discriminadamente a cida-
de do Huambo, a Missão 
Evangélica do Kaluquembe 
e a Missão Católica do Ku-
vango, tendo morto mais de 
3.000 civis.
Qualquer CPI não terá 
igualmente dificuldade em 
mostrar que, afinal, tudo es-
taria na santa paz de Deus 
se o nosso país voltasse a 
ter um regime democráti-
co ao estilo da Coreia… do 

O BODE EXPIATÓRIO AO SERVIÇO DO REGIME
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governador 
da província 
do Huambo, 
F e r n a n d o 
F a u s t i n o 
M u t e k a , 
procedeu à 

entrega (testemunhas ocu-
lares dizem que entregou 
mesmo) de cinco viaturas 
aos reis desta região, numa 
iniciativa que visa dignificar 
o trabalho das autoridades 
tradicionais junto das co-
munidades.
Foram entregues viaturas 
aos reis do Bailundo Ekui-
kui V, Armindo Francisco 
Kalupeteca, do Sambo (Chi-
cala-Cholonhanga), Cipria-
no Kaningui, do Chingolo 
(Caála), António Moreira, 
da Chiyaka (Chindjendje), 
Bejamim Soma e do Huam-
bo, Filipe Mosso.
Na sua intervenção, falando 
em umbundu, o governa-
dor explicou que o gesto é 
– pois claro! - do Presidente 
da República e pediu aos 
beneficiários para estarem 
mais perto das populações, 
identificado os seus proble-
mas que devem transmitir 
de forma pontual às entida-
des do governo.
Por seu turno, o rei Ekuikui 
V do Bailundo, Armindo 
Francisco Kalupeteca, enal-
teceu o gesto do governo 
o que, no seu entender, vai 
dignificar o poder tradicio-
nal junto das comunidades 
e com este meio será pos-
sível visitar as 573 Ombalas 
adstritas ao reino daquela 
circunscrição.
Já o rei do Huambo, Fili-
pe Mosso, manifestou-se 
igualmente satisfeito com 
o gesto do governo ao pôr 
à disposição um meio de 
transporte o que vai con-
tribuir para a conquista da 
união das Ombalas deste 
reino, assim como identifi-
car os problemas das popu-
lações.
 “O meio vai contribuir para 
as actividades do reino do 
Huambo, melhor controlo 
das 27 Ombalas para saber 

viver de perto os problemas 
das populações nas comu-
nidades, bem como o traba-
lho da corte”, destacou.
O rei do Sambo, adstrito ao 
município da Tchicala Cho-
lonhanga, Cipriano Kanin-
gui, realçou que com estas 
viaturas será possível fisca-
lizar as actividades desen-
volvidas pelas 48 Ombalas 
controlados, que de moto-
rizada era difícil principal-
mente na época chuvosa.
Por sua vez o rei do Chin-
golo, adstrita ao município 
da Caála, António Moreira, 
enalteceu o gesto do Presi-
dente da República em dis-

ponibilizar transportes aos 
reis desta região.
Filipe Mosso já há algum 
tempo, quando o seu reino 
foi visitado por uma comi-
tiva de técnicos do Minis-
tério da Cultura, disse que 
“a requalificação dos reinos 
demonstra a grande vonta-
de em dar valor e importân-
cia à cultura no país, com 
a criação desta condições 
haverá melhor respeito e 
dedicação por parte dos rei-
nos, no resgate dos valores 
morais e cívicos no seio das 
comunidades”.
No dia 15 de Janeiro de 2012, 
o órgão oficial do regime, o 

“Jornal de Angola”, escrevia 
que “a autoridade tradicio-
nal máxima do Bailundo, 
Ekuikui  IV, morreu ontem, 
aos 94 anos, na cidade do 
Huambo, vítima de doen-
ça”.
Acrescentava o jornal que 
“o anúncio foi feito em co-
municado pelo Bureau Po-
lítico do MPLA, partido do 
qual Ekuikui  IV era militan-
te e que representou, como 
deputado, na Assembleia 
Nacional”.
Se os monarcas, pelo me-
nos alguns, têm memória, 
os seus súbditos (embora 
plebeus famintos) tam-
bém a têm, embora nem 
sempre dela façam uso, 
sobretudo porque tornar a 
barriga menos vazia não se 
compadece com devaneios 
memoriais. Mas, por falar 
em memória, no dia 30 de 
Abril de 2008, uma viatura 
de marca Land Rover, foi 
entregue ao então rei Ekui-
kui IV “Katehiotololo” do 
Bailundo, na sede comunal 
do Alto Hama, município 
do Lunduimbali, província 
do Huambo.
O carro foi entregue (noti-
ciou na altura a insuspeita 
AngolaPress) pelo coorde-
nador adjunto para a cam-
panha eleitoral do MPLA, 
João Lourenço, “à margem 
de um acto político de 
massas, na sequência do 
realizado no dia anterior na 
cidade do Huambo, ao qual 
o soberano fez questão de 
assistir”.
“O rei Ekuikui IV do Bailun-
do, acompanhado por uma 
das suas esposas, agradeceu 
o gesto de José Eduardo dos 
Santos, ao mesmo tempo 
expressou a sua satisfação 
pela reabilitação das estra-
das e progressiva melhoria 
das condições de vida das 
populações do Bailundo”, 
salientou então a agência 
oficial do regime, ou seja, do 
MPLA e do seu presidente.
O soberano anunciou então 
em declarações à imprensa 
que, em Setembro desse 

ano, por ocasião das elei-
ções legislativas, diria algo 
importante aos angolanos.
Nessa altura, ficou por sa-
ber se o rei iria ao volante 
do seu Land Rover (curio-
samente oferecido a cinco 
meses das eleições) fazer 
as anunciadas como impor-
tantes declarações. Certo 
era, claro, que como pessoa 
de bem, Ekuikui IV (como 
nenhum rei que se preze) 
não iria cuspir no prato de 
quem lhe ofereceu a viatu-
ra.
Em Setembro ficou então 
a saber-se que o rei, tam-
bém conhecido pelo soba 
dos sobas, manifestou o seu 
apoio ao MPLA.
De acordo com o comu-
nicado do Bureau Político 
do MPLA, em reação ao 
apoio, “o partido que serviu 
durante vários anos reco-
nhece nele um exemplo de 
resistência tenaz contra o 
colonialismo português, de 
amor à pátria, de trabalho 
e de muita devoção à causa 
da paz, da unidade e recon-
ciliação nacional, da liber-
dade e desenvolvimento do 
país”.
Convenhamos que, com 
tantas qualidades, o rei só 
poderia ser do MPLA. Ali-
ás, Ekuikui IV só passou de 
besta a bestial quando, para 
além do Land Rover, acei-
tou filiar-se no partido que 
governa o país desde 1975.
Ainda em termos de me-
mória, com a morte do líder 
da UNITA, Jonas Savimbi, 
em 2002,  e  o fim da guer-
ra, Ekuikui IV passou a ser o 
dono do trono. E foi depois 
de 2002 que o até então 
poderoso, respeitado e ho-
norável reino do Bailundo 
entrou na sua fase mais des-
cendente com uma inaudita 
vassalagem ao rei dos reis, 
José Eduardo dos Santos.
Vassalagem que, de acordo 
com a estratégia o MPLA e 
com a colaboração activa 
de Ekuikui IV,  levou em 
2008 à eliminação física do 
rei Utondossi II.

MUTEKA AMIGO, OS REIS ESTÃO CONTIGO

A
TEXTO DE ORLANDO CASTRO
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um país 
g o v e r n a -
do desde 
1975 pelo 
mesmíssi-
mo parti-
do, outrora 

encapado com o rótulo de 
marxista-leninista e hoje 
de socialista, tudo é normal 
desde que – obviamente – a 
plebe não questione a su-
per-elite que a dirige.
E de nada adianta, como 
fez Mário Soares, dizer que 
o MPLA não deveria fazer 
parte da Internacional So-
cialista: “As ditaduras não 
devem poder entrar na IS, 
mas é a mesma razão pela 
qual o MPLA  também faz 
parte: é o partido único do 
José Eduardo dos Santos, 
ditador que confunde o seu 
gozo próprio com o orça-
mento”.
É claro que o ex-presidente 
português está a cuspir para 
o ar. Compreende-se que o 
faça porque, como é habi-
tual, também em Portugal 
o cuspe vai cair em cima 
dos outros. Não é só por cá 
que o pão (quando há) dos 
pobres cai com a manteiga 
(quando há) sempre vira 
para baixo.
E das duas uma. Ou Mário 
Soares começou agora a 
dizer o que pensa (falta sa-
ber se pensa no que diz) ou 
tem indícios de que o nosso 
regime de partido (quase) 
único, começa a dar sinais 
claros de implosão.
Seja como for, enquanto 
se é bestial (José Sócrates 
dizia, entre outros, que Mu-
ammar Kadafi era um “líder 
carismático”) a bajulação 
lusa é a regra e não tem li-
mites. Quando se passa a 
besta, todos se unem para 
dizer o pior e facturar sobre 
os escombros, sejam mate-
riais ou humanos.
Desde 1975 que o regime 
português (socialista, so-
cial-democrata, democrata 
cristão ou uma mistura de-
les) bajula caninamente o 
regime angolano do MPLA, 
e há 33 anos que lambe (pelo 
menos)  as botas a José Edu-

ardo dos Santos, um presi-
dente que é, só por si, um 
paradigma da democracia e 
dos direitos humanos.
De mão estendida para pe-
dir ajuda (a saudação é feita 
com um grande abraço), o 
ainda líder do PSD (partido 
maioritário em Portugal) e 
chefe do governo, Passos 
Coelho, enaltece sempre 
que pode - e pode quase 
sempre - todas as históricas 
qualidades de Eduardo dos 
Santos, seja como estadis-
ta ou político de gabarito 
internacional ou até como 
(se quiser pagar direitos de 
autor a José Sócrates) “líder 
carismático”.
Daqui a uns tempos, como 
nos conta a História, mes-
mo a mais recente, vere-
mos Passos Coelho dizer de 
Eduardo dos Santos o que 
cada vez mais portugueses 
dizem de si. Ou seja, que é 
no mínimo um mentiroso. 
É claro que o facto de, quan-
do comparada com a nossa, 

a democracia portuguesa 
ser ainda embrionária, não 
dá ao líder do PSD legitimi-
dade para continuar a gozar 
com a chipala tanto de por-
tugueses como de angola-
nos. Mas é isso que eles e 
os seus governos fazem.  E 
fazem muito bem.
O importante, importante é 
que Angola dispõe de reser-
vas em divisas correspon-
dentes a quase oito meses 
de importações, isto a fazer 
fé no insuspeito ministro da 
Economia, Abrahão Gour-
gel.
No final de 2009, no auge 
da crise económica e finan-
ceira mundial desencadea-
da um ano antes, as reser-
vas disponíveis ascendiam 
a 14,6 mil milhões de euros, 
e em Abril passado fixaram-
-se nos 26,9 mil milhões de 
euros, representando ainda 
cerca de 30% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de An-
gola, explicou o ministro.
Abrahão Gourgel adiantou 

que as projecções de cresci-
mento económico para este 
ano “são de pelo menos 7,4 
por cento”.
“De facto, Angola dispõe 
de muitas oportunidades e 
riquezas a serem explora-
das, mas até há alguns anos 
atrás existiam alguns obs-
táculos aos investimentos, 
nomeadamente no sector 
privado, causados pela ins-
tabilidade financeira, e tam-
bém por insuficiência das 
estratégias e políticas públi-
cas focadas no desenvolvi-
mento económico susten-
tado”, considera o ministro, 
esclarecendo, contudo, que 
agora o país “assegurou” as 
condições para “um desen-
volvimento bem-sucedido”.
Puxando do êxito económi-
co, a que se devem juntar 
os sucessos políticos, so-
ciais, humanos etc. Abrahão 
Gourgel relevou a descida 
da taxa de inflação em 2012 
para um dígito, ficando 
abaixo do limite psicológico 

dos 10 por cento.
O ministro da Economia 
recordou ainda que os re-
sultados da gestão “exitosa” 
da macro-economia ango-
lana permitiram ainda que 
as três principais agências 
de rating soberano atribuís-
sem a Angola classificação 
de risco ao nível BB-.
Do outro lado do retrato 
positivo que fez de Ango-
la, embora com efeitos no 
aumento das receitas mas 
mantendo a dependência 
de um único produto de ex-
portação, Abrahão Gourgel 
reconheceu que mais de 97 
por cento das exportações 
angolanas são de petróleo 
bruto, cabendo o restante 
a diamantes (2 por cento) 
e outros produtos extracti-
vos.
“Também aqui o objectivo é 
a diversificação. No caso do 
sector petrolífero, aumen-
tar o valor acrescentado 
das exportações e o início 
das exportações de gás na-
tural. Nos demais produtos, 
especialmente em sectores 
minerais e de recursos na-
turais, pretende-se um mais 
amplo aproveitamento das 
nossas vantagens compara-
tivas de custos no contexto 
internacional”, frisou o mi-
nistro.
Tal como é crónico, o êxito 
económico vai passar ao 
lado dos  68 por cento dos 
angolanos afectados pela 
pobreza, da taxa de mortali-
dade infantil que é a terceira 
mais alta do mundo, de só 
38 por cento da população 
ter acesso a água potável e 
somente 44 por cento dis-
por de saneamento básico.
Mas como a esperança, 
apesar de também ela estar 
faminta e esquelética, ser a 
última a morrer, talvez um 
dia a maioria dos angolanos 
tenha acesso a serviços de 
saúde de alguma qualidade, 
talvez as crianças deixem 
de morrer devido a uma má 
nutrição crónica. Talvez o 
regime acabe por reconhe-
cer que os angolanos, todos 
eles, merecem respeito e 
uma vida digna.

ESPERANÇA FAMINTA E ESQUELÉTICA
TEXTO DE ORLANDO CASTRO

N
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compra de 
petróleo an-
golano por 
parte de Por-
tugal pro-
vocou uma 
inversão da 

balança comercial dos dois 
países, com Lisboa a ex-
portar menos do que aqui-
lo que importa, de acordo 
com os dados do Instituto 
Nacionais de Estatísticas 
luso.
Por sua vez, os dados da 
Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP), com-
provam uma inversão nos 
primeiros três meses deste 
ano face ao saldo anual das 
relações comerciais entre 
Portugal e Angola, que têm 
sido, pelo menos nos últi-
mos cinco anos, sempre 
favoráveis a Portugal.
No que diz respeito ao tipo 
de produtos que marcam a 
relação comercial entre os 
dois países, os “Combus-
tíveis Minerais” ocupam a 
quase totalidade das trans-
ferências de Angola para 
Portugal no primeiro tri-
mestre deste ano (99,8%), 
ao passo que as empresas 
portuguesas enviam para 
Angola, principalmente, 
“Máquinas e Aparelhos” 
(25,7% do total) e produtos 
alimentares (16,5% do total 

das exportações).
No primeiro trimestre, Por-
tugal importou produtos no 
valor de 807,3 milhões de 
euros, o que representou 
uma subida de 40,3% face 
aos 575,6 milhões dos pri-
meiros três meses de 2012, 
tendo exportado para An-
gola bens no valor de 667,8 
milhões de euros, uma subi-
da de 7,5% face aos 621 en-
viados de Janeiro a Março 
do ano passado.
A mudança que tem vindo 
a ser operada nas relações 
comerciais entre os dois pa-
íses está bem expressa num 
quadro que reflecte a posi-
ção e quota de Angola face 
a Portugal: enquanto forne-
cedor de Portugal, Angola 
ocupava o 21º lugar há cinco 
anos, tendo vindo a subir na 
tabela e quase entrando no 
top 10 em 2011.
Em 2012, Angola saltou 
para o sexto lugar e, nos 
primeiros três meses deste 
ano, ocupa o quarto lugar, 
ao passo que a posição de 
Angola como cliente de 
Portugal mantém-se pra-
ticamente inalterada: é o 
quarto destino das exporta-
ções lusas desde 2008, com 
excepção de 2010, em que 
ocupou a 5ª posição.
Também no que diz respei-
to às empresas, a relação 
está a mudar: em 2007 ha-

via 9.749 empresas exporta-
doras, mas em 2011 esse nú-
mero reduziu-se para 7.893, 
ao passo que, no que às im-
portações diz respeito, em 
2007 havia 139 empresas a 
importar produtos angola-
nos, e em 2011 há 148.
Com base nestes dados, 
não é de estranhar que Por-
tugal tenha deixado de ser 
o principal exportador em 
2012 em termos percentu-
ais, passando para segundo, 
de acordo com os dados do 
International Trade Center.
A fazer fá na evolução da 
nossa economia, sobretu-
do quanto ao dinheiro que 
cá faz falta mas que está a 
servir para comprar empre-
sas e grupos económicos 
falidos em Portugal, será 
difícil dar razão ao minis-
tro da Economia, Abrahão 
Gourgel, quando diz que, 
sob o alto patrocínio do 
Presidente da República, o 
Governo tenciona criar 300 
mil novos postos de traba-
lho, o que seria uma medida 
para combater a taxa de de-
semprego que actualmente 
se situa nos 20%.
Abrahão Gourgel quer, se-
gundo promete, “promover 
as exportações e aumentar 
o empreendedorismo” e 
“melhorar a taxa de empre-
go, diversificar a economia 
e aumentar a produção na-

cional”.
Será isso que se consegue 
quando muitos dos nossos 
empresários abrem os cor-
dões à bolsa para, sobre-
tudo em Portugal, tapar as 
crateras financeiras e eco-
nómicas que por lá prolife-
ram? Ou, eventualmente, há 
outras razões para esse tipo 
de apostas de nula raciona-
lidade empresarial?
Olhando para esses avulta-
dos investimentos, fica-se 
sem saber se o ministro 
tem razão quando diz que 
para cumprir os objectivos 
traçados, o Governo diz 
estar a tentar apoiar as Pe-
quenas e Médias Empresas 
(PME), de modo a tirar o 
protagonismo do sector do 
petróleo.
O apoio às PME será con-
seguido, de acordo com o 
Executivo, também pela via 
proteccionista. Ou seja, diz 
Abrahão Gourgel, irão au-
mentar as tarifas aduaneiras 
de 30% para 50% ainda nes-
te ano. Assim, bens como a 
cerveja, água, refrigerantes 
e produtos agrícolas deve-
rão ver o imposto aumen-
tar, não tanto para gerar re-
ceitas (que foram de 2600 
milhões de euros), mas pro-
teger as fronteiras do país.
Abrahão Gourgel também 
aposta na privatização de 
empresas estatais. O co-

mum do cidadão teme que 
essas empresas deixem de 
ser do Estado mas conti-
nuem a ser das mesmas 
pessoas que são o Estado.
 “A nova estratégia é ven-
der as empresas não-estra-
tégicas, reduzir os custos 
e o número de subsídios 
no executivo”, diz o minis-
tro. Entre as empresas que 
serão privatizadas estão a 
construtora Bricomil, de-
tida pela Sonangol, dois 
bancos governamentais e a 
seguradora nacional Ensa – 
Seguros de Angola.
Fora desta lista de mudan-
ça de propriedade que não, 
certamente, de proprie-
tários, estão empresas de 
“indústrias-chave”, como 
as do sector petrolífero, e 
empresas que necessitam 
de um grande investimento 
inicial, como é o caso da in-
dústria mineira.
Ora, numa altura em que – 
repita-se – não falta dinhei-
ro para alimentar falidas 
empresas e grupos portu-
gueses, mais oportunidade 
tem a afirmação do Africa 
Progress Panel (APC), pre-
sidido por Kofi Annan, que 
retrata  Angola como um 
gigantesco paradoxo que 
ilustra “de forma mais po-
derosa a divergência entre 
riqueza de recursos e bem-
-estar social”.

PORTUGAL EXPORTA MENOS 
E IMPORTA MAIS DE ANGOLA

A
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s crianças da 
província do 
Bengo, de 
acordo com 
a abalizada 
informação 
da Angop, 

são de uma rara inteligência 
e precocidade dignas de re-
gisto. Então não é que elas, 
as crianças, “enalteceram 
o empenho do executivo 
local na implementação de 
projectos e programas que 
têm vindo a dar resposta 
positiva para o melhora-
mento das suas condições 
de vida e da população, de 
uma maneira geral”?
E se as crianças pensam 
assim e apresentam uma 
tão adulta capacidade de 
análise, não é difícil concluir 
que os seus pais serão igual-
mente  adeptos fervorosos 
do empenho do executivo, 
seja ele o local como o na-
cional.
Diz a Angop que “uma 
mensagem lida na ocasião, 
em alusão às comemo-
rações do 1 de Junho, Dia 
Internacional da Criança, 
refere que as crianças têm 
acompanhado com atenção 
o engajamento do governo 
da província do Bengo, na 
execução de várias acções 
sociais, visando o bem-estar 
dos pequenos”.
Ainda bem que as crianças 
“têm acompanhado com 
atenção o engajamento do 
governo”. Um dia destes 
vamos vê-las a falar do pa-
pel histórico do presidente 
Eduardo dos Santos na li-
bertação de África, das op-
ções macro-económicas de 
Isabel dos Santos, do papel 
do MPLA na instituciona-
lização da mais avançada 
democracia do mundo – a 
nossa, da compra de Por-
tugal pelo clã presidencial, 
do paradigma mundial que 
Angola representa no res-
peito pelos direitos huma-
nos e até, quem sabe, do 
exemplo do governo na luta 

(coroada de êxito) contra a 
corrupção.
Irrelevante é, reconheça-se, 
que a taxa de mortalidade 
infantil em Angola “seja 
quase três vezes mais alta 
do que os níveis registados 
nos países em desenvolvi-
mento”, segundo uma orga-
nização que as crianças des-
conhecem, mau grado o seu 
elevadíssimo nível cultural: 
Médicos sem Fronteiras. 
Aliás, as crianças têm mui-
to mais o que fazer do que 
saber como é estranho que 
um país tão rico tenha tanta 
gente tão pobre.
Voltemos ao Bengo. As 
crianças desta província, 
certamente um espelho fiel 
de todas as outras, também 
pediram num acto terno e 
reconhecido que o “execu-
tivo da província a continue 
a prestar maior atenção, ca-
rinho, amor e fraternidade”.
Siderada com a eloquência 
das crianças, a vice-gover-
nadora provincial para o 
sector político e social, Ma-
ria Augusta Peixoto, defen-
deu a necessidade “dos pais 
prestarem maior atenção 
às crianças, sobretudo, nas 
questões relacionadas com 
a educação e ensino, tendo 
apelado ao respeito pelos 
direitos das crianças”.
Respeito? Muito bem dito. 
Por alguma, ainda no pas-

sado dia 1, em declarações 
ao “Jornal de Angola”, Koen 
Vanormelingen, represen-
tante da UNICEF em Ango-
la, disse com todas as letras 
que “a má nutrição cons-
titui a principal causa da 
mortalidade infantil em An-
gola”. Acrescentando que o 
combate à desnutrição pas-

sa por “reforçar a capacida-
de dos serviços de saúde 
para tratar de casos de má 
nutrição aguda através de 
investimentos na educação, 
segurança alimentar e pro-
tecção social”.  
A responsável fez saber 
que a nível da província 
do Bengo, estão a ser im-

plementadas várias acções 
sociais que concorrem para 
o reforço da protecção so-
cial, promoção e combate à 
violência, bem como o au-
mento dos recursos finan-
ceiros direccionados para 
os projectos e programas 
que garantem o bem-estar 
social, físico e psíquico das 
crianças.
A cerimónia, que decor-
reu sob um lema (“Angola 
criança protegida nação 
fortalecida”) que só por si 
revela a santidade miracu-
losa que é encarnada pelos 
dirigentes do regime, es-
queceu-se – certamente por 
falta de tempo ou devido à 
inexistência de um vice-mi-
nistro para a questão – que 
cerca de 23 por cento da 
mortalidade infantil  é cau-
sada por doenças diarreicas 
e que todos os anos são re-
gistados de 1,4 a 2 milhões 
de casos de diarreias, dos 
quais cerca de um terço são 
crianças menores de cinco 
anos de idade.
Pela mesma razão ficou 
por dizer que, segundo 
a UNICEF, milhares de 
crianças continuam a 
morrer devido às doen-
ças diarreicas causadas 
pela falta de acesso à água 
tratada em quantidade e 
qualidade e saneamento 
adequado.
Além disso, na face B do 
nosso país, a tal Angola 
real, sabe-se por experiên-
cia própria que o ambien-
te sanitário continua a ser 
propício à epidemias de 
cólera e de outras doenças 
de transmissão feco-oral, 
tais como a diarreia, pólio 
e a febre tifoide.
Assim, no âmbito da pro-
paganda peculiar ao regi-
me, é justo juntar ao lema 
“Angola criança protegida 
nação fortalecida” um ou-
tro que, igualmente bri-
lhante, diz: “Saneamento 
para todos: fazer do direito 
uma realidade”.

CRIANÇAS ENGANADAS, 
ADULTOS CRIMINOSOS

A

EM ANGOLA

A pneumonia representa a segunda 
causa de morte em Angola, em crianças 
menores de cinco anos, reconhece a res-
ponsável do Programa Nacional de Vaci-
nação (PAV), Alda Morais.
 Ao abordar a história da vacinação de 
rotina em Angola, no acto de lançamento 
da vacina PNEUMO13, acrescentou que 
o país regista anualmente 132 mil casos 
da doença, perfazendo 18.900 óbitos.
 A PNEUMO13, disse, protegerá as crian-
ças contra 13 serotipos, sendo a primei-
ra fase este mês, em Luanda, Benguela 

e Malanje, e a segunda Junho-Julho, nas 
restantes províncias.
 A introdução da vacina contra o pneu-
mococo faz parte da estratégia para ace-
lerar a redução da mortalidade infantil 
por pneumonia e meningite, esperando-
-se que contribua igualmente para o al-
cance das metas do desenvolvimento do 
milénio.
A nona vacina do calendário actual será 
administrada gratuitamente em todos os 
Centros Hospitalares, aos 2, 4 e 6 meses 
de vida das crianças.

PNEUMONIA CONTINUA A MATAR 
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F8 ganhou 
mais um 
prognóstico 
quando, des-
de o início do 
julgamento 
do badalado 

“Caso Quim Ribeiro + 20 
Polícias”, em função da acu-
sação do Ministério Público 
e dos posicionamentos par-
ciais do procurador adjunto 
da República, general Adão 
Adriano António, durante 
as sessões de julgamento, 
disse que com provas ou 
sem elas os réus teriam um 
só destino: a CONDENA-
ÇÃO!
E essa visão era porque “ab 
initio” (desde o início) a 
lei foi sendo severamente 
descaracterizada e piso-
teada, por parte de quem, 
constitucionalmente, tem 
o direito de ser fiscalizador. 
E quando assim acontece, 
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 men-
tiras para aprisionar, ou 
assassinar, todos quantos 
pensem diferente. 
E não vale a pena dizer 
que a lei é de todos, pois, 
actualmente, em Angola, 
ela apenas protege os po-
derosos e aqueles agentes 
bajuladores, considerados 
importantes para a tese de 
manutenção e continuida-
de de um regime, que con-
vive mal com a legalidade, 
o respeito pela Constitui-
ção e a democracia. Daí não 
ser de espantar, que nas 
alegações finais, o mesmo 
procurador que durante 
três anos não conseguiu 
apresentar fortes indícios, 
ou uma prova irrefutável, 
da participação delitual dos 
réus, com a maior desfaça-
tez tenha pedido a pena de 
prisão maior, para todos, 
mas pasme-se, o regabofe, 
sem conseguir identificar 

PROCURADOR ADJUNTO 
PROPÔS A VITÓRIADA MENTIRA 

O quem dos vinte e um (21), 
fez os disparos mortais con-
tra os dois falecidos oficiais 
da Polícia (Joazinho e Miza-
laque), nem mesmo quem 
se locupletou com o alega-
do dinheiro.
 Os factos
Nos passados dias 04 e 05 
de Junho, tiveram lugar, nas 
instalações da Marinha de 
Guerra em Luanda, local 
onde foi montado o Tri-
bunal Militar, as esperadas 
alegações orais da acusação 
e da defesa do chamado 
“Caso Quim Ribeiro + 20 
Polícias”, iniciado a 10 de Fe-
vereiro de 2012, com o pro-
curador adjunto da Repúbli-
ca, Adão Adriano António, a 
manter-se fiel à sua tese de 
condenação, à boa maneira 

de um Estado policiado e 
ditatorial de transformar vá-
rias mentiras, numa micro 
verdade e, por outro lado, 
uma defesa, descontente 
com o rumo da justiça e do 
Direito a clamar, pela verda-
de dos factos, socorrendo-
-se de argumentos, para 
frontalmente, desmascarar 
as teses draconianas do Mi-
nistério Público.
Inclusive  um dos advo-
gados sugeriu que, pelas 
graves irregularidades pro-
cessuais constatadas, as 
violações flagrantes à Cons-
tituição e a manipulação de 
provas, com testemunhas 
inventadas e falsas, o procu-
rador adjunto da República 
é que deveria ser condena-
do com a mesma moldura 

penal que ele próprio solici-
tou para os réus.
E isso não é estranho, por-
quanto o mesmo procura-
dor adjunto, que havia pe-
dido ao Tribunal Militar, 15 
dias para preparar as suas 
alegações finais, afinal aca-
bou por demonstrar falta de 
brio profissional e respeito 
pelas normas jurídico-cons-
titucionais, ao apresentar 
um amarfanhado relatório 
elaborado durante a fase de 
instrução preparatória, sem 
substância convincente, 
mas com um vazio cúmpli-
ce da mentira e subversão 
jurídica, à moda dos tribu-
nais hitlerianos.
Nesta base, com a legitimi-
dade que lhe assiste e pela 
lei da força, pediu a conde-

nação de todos réus a penas 
de prisão maior, avançando 
para a máxima de 20 a 24 
anos para Joaquim Ribeiro, 
sem no entanto reunir os 
pressupostos condenató-
rios individuais cabíveis de 
tal propositura. 
O general Adão Adriano 
António, ancorado numa 
visão do Direito “manu mi-
litari” argumentou haver 
provas bastantes da partici-
pação, em grupo, dos réus, 
logo qualificando o crime, 
mas ao longo das cerca de 
duas horas em que trans-
pirou as suas alegações, 
foi incompetente quanto a 
disseminação individual do 
crime, bem como da res-
ponsabilidade moral e ma-
terial de cada um dos réus. 
Na sua lógica, os 21 pega-
ram nas duas armas e dispa-
raram ao mesmo tempo, tal 
como seguraram todos os 
mesmos sacos de dinheiro. 
Brilhante tese, digna de fa-
zer jurisprudência nas mas-
morras da justiça militar.  
E, em função do contexto, 
a reacção da defesa não foi 
branda, pois questionou as 
irregularidades processuais, 
como a falta de notificação 
da acusação aos réus, a ine-
xistência do crime de vio-
lência contra superior e/ou 
violência de inferior de que 
resultou a morte, uma vez 
estas últimas normas cons-
tituírem normas incrimi-
nadoras que não admitem 
interpretação extensiva. 
Mas. talvez, haja um regula-
mento secreto por onde se 
ancorou, que lhe permitiu 
tais interpretações, uma es-
pécie de livro branco, como 
o que dispunha Salazar e aí 
se tenha sustentado a tese 
do procurador adjunto. 
Por desconhecimento des-
ta obra secreta, a defesa 
argumentou que violência 
contra superior e contra 
inferior são apenas epígra-
fes dos artigos 18º e 19º, da 

F8 ACERTOU NO PROGNÓSTICO EM RELAÇÃO A ADÃO ADRIANO
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Lei dos Crimes Militares 
que, a ser entendido como 
tipo legal dos Crimes, não 
podem ser interpretados 
extensivamente para lhes 
acrescentar a expressão de 
que resultou morte, como 
estranhamente consta na 
Acusação e na Pronúncia e 
na interpretação da Procu-
radoria e Tribunal Militar.
Quer dizer, os réus foram 
acusados e pronunciados 
da prática dos crimes de 
abuso de confiança e vio-
lência contra superior de 
que resulta morte, quando, 
depois de compulsada toda 
a legislação penal vigente 
em Angola, quer militar 
quer comum, não se encon-
tra em nenhum dos seus 
artigos tipificado o crime de 
violência contra superior 
de que resulta morte.
Por este facto e em adian-
tado, a Defesa questionou 
a competência do Supremo 
Tribunal Militar para julgar 
este caso em razão da maté-
ria, isto é, pela natureza dos 

crimes, que, pela descrição 
dos factos, são de natureza 
dos crimes comuns e não 
militar, logo a instância de-
veria ser a de um Tribunal 
comum.
Quanto à questão polémi-
ca levantada nas últimas 
sessões, onde surgiu uma 
gravação, a Defesa demons-
trou não existir, no pro-
cesso, nenhuma gravação 
apreendida como alude a  
acusação e pronúncia. 
Como nota de realce e de 
insanável contradição foi 
questionada uma certa in-
coerência da acusação, ao 
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, nes-
se mesmo dia, uma exposi-
ção ao Procurador Geral da 
República, mas, como que 
por milagrosa ubiquidade, a 
partir da cadeia. 
Uma outra investigação 
permitiu confirmar que 

nem nesse dia, nem de-
pois, o falecido Joazinho foi 
requisitado da cadeia, tão 
pouco um magistrado da 
PGR foi de visita à cadeia 
para ouvir qualquer decla-
ração da sua parte, naquela 
data. Ademais, os oficiais 
dos Serviços Prisionais ao 
longo do processo foram 
peremptórios: o Procura-
dor Geral da República, 
nunca respondeu à carta 
que lhe foi endereçada.
Outras inverdades e atro-
pelos à lei foram também 
questionadas pela Defesa, 
como, por exemplo, a alte-
ração da condição de um 
único homem, com res-
ponsabilidades nas irregu-
laridades, Augusto Viana, 
que passou, num estalar 
de dedos, de arguido para 
testemunha-chave, ou 
ainda do famoso Pacheco 
António Ginga Manuel e o 
capitão das FAA, conhecido 
apenas por Paixão, que em 
audiência disse que não era 
capitão, mas sim tenente. 

Como pode acontecer este 
episódio, com uma pessoa 
que, até prova em contrá-
rio, terá sido ouvida na PGR 
e estranha-se -  e isto é mui-
to mau, esta não conhecer a 
sua identidade.
Mas de denúncia em de-
núncia, a Defesa, ques-
tionou o que considerou 
mais uma mentira de Adão 
Adriano, no caso da foto-
grafia de uma Toyota Hilux 
branca,  que supostamente 
transportou, os autores dos 
homicídios que também 
não está no processo e que 
Adão Adriano, numa das 
sessões, envergonhado ,́ 
acabaria por reconhecer 
estar a fotografia no cofre 
do seu gabinete… Estra-
nho. Muito estranho. Como 
pode uma prova estar num 
cofre, quando o seu lugar é 
no processo e já lá vai cerca 
de um ano e não consegue, 
enquanto prova que deve 
constar nos autos? 
Como foi possível fotogra-
farem a carrinha e não a 

apreenderam? Quem afinal 
dos 21 réus disparou contra 
as vítimas? Adão Adriano 
parecendo estar desnorte-
ado, talvez com o rigor que 
o direito impõe, não conse-
guia discernir se eram 3 ou 
4, se um deles era o Yuri ou 
o António Caixa, a ter pre-
mido o gatilho. Nestes ca-
sos o direito não vacila:  “in 
dúbio pro réu”.
Quanto ao dinheiro, os fa-
mosos 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 Pinti-
nho, quando defende ser 
o dinheiro de Teresa Ber-
nardo Pintinho, quando no 
processo do BNA a mesma 
PGR, acusa e prende Fer-
nando Gomes Monteiro de 
ter roubado ao Estado, em 
cerca de USD 3.700.000,00 
e, agora, exonerou-se de de-
fender o dinheiro público.  

No final das alegações, o Tribunal ouviu no-
vamente os réus, Joaquim Ribeiro, que na sua 
explanação declarou  estar a ser cometida uma 
grande injustiça, pois no crime pelos quais vêm 
acusados, todos os efectivos, sentados no ban-
co dos réus, são inocentes, uma vez que os que 
mataram Joãozinho e Mizalaque, estão soltos. 
“Por esta razão agradeço ao procurador geral 
adjunto da República e procurador adjunto das 
Forças Armadas, Adão Adriano António, por 
nos ter acusado sem provas”. 
Os demais réus contaram como foram presos 
e humilhados pelos procuradores, liderados por 
Adão Adriano António, por se terem recusado a 
acusar Quim Ribeiro. “Os que seguiram o cami-
nho da traição, como Viana, Grego e Fernando 
Silvério, cujos nomes constam da carta subs-
crita por Joãozinho, como elementos que se lo-
cupletaram do dinheiro, passaram de arguidos 
para testemunha e declarantes”.
João Lango Caricoco Adolfo Pedro, descreveu 
como foram maltratados na PGR, durante o 
tempo que ficaram incomunicáveis com os 
familiares e advogado, período esse em que fo-
ram obrigados a defecar (fazer coco) em sacos 
e com eles ficarem durante os dias, no mesmo 
local onde comiam e dormiam.
Os réus denunciaram ainda a interferência dos 
elementos do SINFO, actual SINSE, durante as 
investigações, liderados por Miguel Muhongo, 
pessoa próxima de Sebastião Martins que é seu 
padrinho de casamento e ex-ministro do Inte-
rior.

Por esta razão perguntaram ao Tribunal, numa 
questão extensiva ao regime e ao presidente 
José Eduardo dos Santos, como explicar aos 
seus filhos que depois de terem servido por 
mais de 20 anos uma corporação e o sistema 
policial do MPLA, com uma folha limpa, serem 
condenados e presos, sem uma prova irrefutá-
vel.
Finalmente, como se tivéssemos a assistir um 
filme entre  Dom Quixote e Pinóquio, o procu-
rador geral adjunto da  República, Adão Adria-
no António, face à contundência dos factos 
apresentados pelos réus e Defesa, pobre em 
argumentos, na réplica, lamentou a forma como 
foi criticado pelos advogados de Defesa e, pas-
me-se, se “querem a minha patente e a minha 
função que escrevam para os meus superiores 
hierárquicos”. Estranha forma de alguém com 
responsabilidades e que diz ter idoneidade, se 
defender. Numa só palavra a sua voz trémula e 
combalida demonstraram um homem inseguro 
e frágil, cuja reputação não é das melhores e se 
o bom senso imperasse, sem esperar pelos seus 
superiores, poderia apresentar a sua demissão, 
para poupar e dignificar a própria instituição. 
Esperemos que aja com ponderação e sem sen-
tido de vingança e ódio, para com os cidadãos, 
principalmente, aqueles de quem  não gosta, por 
pensarem pela própria cabeça, pois este amon-
toado de injustiças podem ser motivadoras de 
descontentamentos futuros e causar distúrbios 
sociais, que as pessoas de bom senso, não que-
rem que tal ocorra, em nome da estabilidade.

RÉUS AGRADECEM AS MENTIRAS DO 
PROCURADOR E DA JUSTIÇA MILITAR  
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ANGOLANOS IMPEDEM 
FALÊNCIAS EM PORTUGAL

grupo Con-
trolinveste, 
proprietário, 
entre outros,  
dos jornais 
“Diário de 

Notícias”, “Jornal de Notí-
cias” (este festejou agora 
125 anos) e a rádio TSF, foi 
vendido a um fundo de ca-
pital de risco detido maio-
ritariamente pelo empre-
sário angolano, presidente 
do Grupo M’Bakassy, An-
tónio Mosquito.
O grupo de capital de ris-
co, liderado pelo empre-
sário António Mosquito 
(que na altura da inde-
pendência era gerente 
de uma fazenda de sisal, 
no Cubal, propriedade 
da firma Oliveira Barros 
& Cia) ficará com 51% do 
capital da Controlinves-
te. Joaquim Oliveira, actu-
al presidente do Conselho 
de Administração do gru-
po, BCP e BES deverão 
ficar com os restantes 
49% do capital do grupo, 
ou seja, em minoria e sem 
capacidade de decisão.
O negócio, com este e com 
outros potenciais clientes 
angolanos,  já se arrastava 
há anos, sendo que o BCP, 
o maior credor do grupo 
desde 2005, altura em que 
a Portugal Telecom ven-
deu os jornais e a rádio a 
Joaquim Oliveira, estava 
ansioso por resolver este 
enorme buraco financeiro.
Assim, enquanto esperam 
para saber se sempre é 
possível, tanto em Angola 
como em Portugal, viver 
sem comer, os empresá-
rios fazem as suas contas 
e concluem – mesmo que 
se tenham descalçado para 
contar até 12 – que vai ser 
preciso, que volta a ser 
preciso, vender activos 
a curto-prazo e despedir 
mais uns quantos trabalha-
dores, provavelmente mais 
de 200. 
É, reconheça-se, uma boa 
prende para o “Jornal de 

Notícias” que comemorou 
agora 125 anos. Fica a dú-
vida se, depois de ter sido 
o primeiro dos primeiro 
(hoje é o primeiro dos últi-
mos), chegará a completar 
126 anos, os últimos dos 
quais como especialista fa-
bril de produção de textos 
de linha branca. Mas isso, 
reconheça-se, não é impor-
tante.
Com esta operação, os ca-
pitais (de alguns) angola-
nos reforçam ainda mais 
a sua presença nos princi-
pais grupos de média em 
Portugal. Actualmente, a 
Cofina (que detém o “Ne-
gócios” e o “Correio da 
Manhã”) já é participada 
em 15,08% pela Newshold, 
que também detém 1% da 
Impresa e ainda o semaná-
rio “Sol”. A Semba Comu-
nicação acaba de comprar 
a Lux, a Lux Woman e a 
Revista de Vinhos e, logo 
que possível, a Newshold 
vai atacar a RTP.
Recorde-se que os admi-
nistradores da Pineview 
Overseas SA, entidade 
proprietária em 91,25% da 
Newshold, são simultane-
amente administradores 

de milhares de empresas 
sedeadas no offshore do 
Panamá.
Seja como for, a Newshold 
continua a comer de ce-
bolada todos os críticos, 
esquecendo que o que está 
em causa não é o capital 
ser angolano mas, isso sim, 
ser de um núcleo duro um-
bilicalmente ligado a José 
Eduardo dos Santos, onde 
pontificam nomes como 
Isabel dos Santos, Manuel 
Vicente e Manuel Hélder 
Vieira Dias “Kopelipa”, que 
– a título individual – está 
já no top 40 dos mais pode-
rosos da economia… portu-
guesa.
António Mosquito é con-
siderado, leve-se ou não 
em conta a bênção de José 
Eduardo dos Santos, um 
empresário ponderado 
e capacitado. Assim de-
monstra o facto de, depois 
da fuga para Portugal dos 
proprietários da Oliveira 
Barros & Cia, ter ficado a 
gerir a contento a empresa.
A isso seguiu-se o nada 
inocente apoio do regime 
que, perante as mutações 
políticas e económicas 
mundiais, necessitava de 

ter empresários privados 
que dessem cobertura à tí-
mida e ainda hoje insipien-
te economia de mercado. 
António Mosquito aliava 
ao prisma económico-em-
presarial o facto de, sem 
ser hostil ao regime, ser et-
nicamente conotado com a 
UNITA.
O empresário sabia, sem-
pre soube, que só poderia 
dar o salto e ansiar por 
novos voos empresariais 
se, de facto, estivesse sob 
a protecção do imenso 
guarda-chuva do regime. 
E foi isso mesmo que fez. 
Embora mantendo a sua 
equidistância política, An-
tónio Mosquito aproveita 
todos os ventos favoráveis 
para que as suas empresas 
naveguem a grande veloci-
dade e sem problemas.
Nem todos os empresá-
rios seguiram esta estraté-
gia. Valentim Amões, por 
exemplo, também originá-
rio do Huambo, cujo suces-
so empresarial passou pelo 
amparo do regime, filiou-
-se no MPLA e chegou a 
ser membro do Comité 
Central.
António Mosquito resistiu 

sempre, mau grado os for-
tíssimos convites, a entrar 
na política. A neutralida-
de foi a sua grande arma. 
Arma, aliás, decisiva para a 
merecida credibilidade de 
que goza, tanto cá como no 
estrangeiro.
O êxito do Grupo 
M’Bakassy começou com 
a importação de carros 
Audi e VW, quase todos 
destinados ao Estado; 
construção civil, associa-
do à Odebrecht e à Tei-
xeira Duarte; exploração 
petrolífera, através da 
Falcon Oil (registada no 
Panamá), que detém 10% 
do Bloco 33 e é candida-
ta à exploração onshore. 
Mais recente é a sua apos-
ta mineira. Há cerca de 15 
anos, quando confrontado 
com a eventual alienação 
da participação da SPE-
-Sociedade Portuguesa 
de Empreendimentos na 
SML-Sociedade Mineira 
do Lucapa, António Mos-
quito foi a jogo. O negó-
cio não avançou porque 
o Governo português re-
considerou a intenção de 
se retirar do sector dos 
diamantes.

O
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“SNIPERS” TÊM O DEDO NO GATILHO 
PRONTOS PARA MATAR O F8 

m Janeiro do 
ano passa-
do o Bureau 
Político do 
MPLA con-
siderou exis-
tirem em 

Angola órgãos de Comu-
nicação Social de primeira 
e de segunda, sendo acon-
selhável pôr na ordem, em 
ordem e segundo a ordem 
do regime os de segunda. 
Tarefa agora a cargo do 
Ministério da Comunica-
ção Social.
De primeira, como se 
compreende cada vez 
mais, são aqueles que 
cumprem “com zelo e 
dedicação o seu papel, 
primando pela objectivi-
dade, ética e deontologia 
profissional, que deve ser 
apanágio da comunicação 
social, tendo em conta a 
sua importância primor-
dial na sociedade”.
A tradução desta eloquen-
te – como todas – afirma-
ções do Bureau Político do 
MPLA é: os que são a favor 
do regime, sendo do Esta-
do ou privados que sobre-
vivem à custa da gamela do 
Estado.
Segundo a Angop, que ci-
tava um comunicado do  
Bureau Político do MPLA, 
este órgão “enaltece o es-
forço de órgãos, quer pú-
blicos quer privados, que, 
com elevado espírito pa-
triótico e alto sentido de 
responsabilidade, fazem, 
no dia-a-dia, um jornalismo 
com base na verdade, con-
tribuindo para a democra-
tização do país, o desenvol-
vimento e a reconciliação 
da família angolana”.
Na mesma linha de Fer-
nando Lima, consultor 
político do Presidente da 
República de Portugal, e 
seu ex-assessor de impren-
sa, para quem “uma infor-
mação não domesticada 
constitui uma ameaça com 

a qual nem sempre se sabe 
lidar”, o MPLA segue em 
frente na tentativa de do-
mesticar esses delinquen-
tes jornalistas que não se 
vendem. Não fora, a nível 
dos jornais, o Folha 8 e o 
êxito da domesticação já 
seria total.
Assim,  o Bureau Político 
do MPLA manifestava, 
manifesta e manifestará a 
sua óbvia e nada original 
“indignação e total repulsa 
em relação à postura do 
semanário F8 que, reitera-
das vezes, expõe, de forma 
abusiva, a imagem de altos 
dirigentes do Estado, dan-
do-lhes um tratamento que 
extravasa os limites do to-
lerável, procurando a reac-
ção dos visados, de modo a 
colocar-se cobardemente 
numa posição de vítima”.
Certamente baseado nos 
conceitos democráticos, 
de pluralismo e de liberda-
de de Kim Jong-il (ou será 
dos Khmer Vermelhos de 
Pol Pot?), o MPLA consi-
dera “que o facto de ten-
tar fazer futurologia com 
ilustração de imagens reais 

não configura, apenas, uma 
violação ao direito ao bom 
nome dos visados, enquan-
to cidadãos e enquanto 
dirigentes do país, mas de 
crime passível de respon-
sabilização, nos termos da 
lei”.
O Bureau Político do MPLA 
deplorava (hoje a missão 
passou para o Ministério 
da Comunicação Social e 
amanhã, talvez, para algum 
presidencial “sniper”)  o 
facto de o semanário F8, 
“na sua vã tentativa de pro-
tagonismo doentio, esque-
cer, deliberadamente, que 
o livre exercício do direito 
à informação e à liberdade 
de imprensa tem como li-
mite o respeito pelos direi-
tos, liberdades e garantias 
dos cidadãos, direitos estes 
de igual forma protegidos 
constitucionalmente”.
Ou seja, aqui os malfeito-
res do F8 entendem que a 
liberdade dos outros termi-
na onde começa a sua e que 
a sua termina onde começa 
a dos outros. Mas isso está 
errado. Segundo o MPLA, 
o F8 só tem liberdade para 

dizer o que o regime quer 
que diga. Quando o fizer 
– na óptica dos donos do 
país - passará a ser exem-
plo de bom jornalismo.
O Bureau Político do 
MPLA reiterava (embora 
com a mão na pistola) o seu 
comprometimento com a 
liberdade de imprensa, um 
principio pelo qual um Es-
tado democrático assegura 
a liberdade de expressão 
aos seus cidadãos, quer in-
dividualmente quer asso-
ciados, através dos órgãos 
de Comunicação Social, ao 
mesmo tempo que conde-
na a falta de ética e deon-
tologia profissional, bem 
como o exercício irrespon-
sável do Jornalismo que, 
em nada, dignifica a classe.
E é assim. Uns querem os 
jornalistas domesticados 
à moda europeia, outros à 
moda africana. Se o con-
seguirem o resultado final 
será sempre o mesmo: 
jornalista bom é jornalista 
morto. E, para preservar a 
democracia e incentivar os 
Estados de Direito, os paí-
ses não precisam de uma 

imprensa livre. No nosso 
caso bastaria a edição diá-
ria do Pravda.
Apesar disso, como dizia 
Frei João Domingos, “não 
nos podemos calar mes-
mo que nos custe a vida”. 
Tudo porque, acrescenta-
va, “muitos governantes 
têm grandes carros, nu-
merosas amantes, muita 
riqueza roubada ao povo, 
são aparentemente relu-
zentes mas estão podres 
por dentro”.
Até porque, continuando 
a citar Frei João Domin-
gos, “o Povo sofre e passa 
fome. Os países valem pe-
las pessoas e não pelos dia-
mantes, petróleo e outras 
riquezas”.
Os actuais dirigentes do 
MPLA podem, citando 
Kundi Paihama, “dormir 
bem, comer bem e o que 
restar nos seus pratos da-
rem aos seus cães e não 
aos pobres”. Nós, pelo 
contrário, temos um acor-
do sagrado exclusivamen-
te com o Povo que passa 
fome, que dorme mal e que 
é tratado abaixo de cão.

E

POR DESCONSEGUIREM DOMESTICAR-NOS
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silêncio do 
governo de 
B e n g u e l a 
sobre a con-
tinuidade ou 
não da prova 
automóvel 

conhecida como “200 km 
de Benguela”, no interior 
da cidade continua a preo-
cupar a sociedade civil e 
influentes membros das 
autoridades locais depois 
de ter causado a morte de 
mais quatro crianças que
assistiam ao evento.
Depois da tragédia, a di-
recção da prova na voz 
do seu director técnico 
atribuiu as culpas do aci-
dente, aos espectadores 
por não terem, alegada-
mente, cumprido com as 
normas de segurança no 
local do infortúnio e ao 
fraco empenho dos efec-
tivos da policia nacional.

Esta posição foi contrari-
ada pelo Comando Pro-
vincial da Polícia Nacional 
que através do seu porta 
voz, superintendente - 
chefe, Carlos Mota, afir-
mou a imprensa que o 
local em que a viatura 
despistou fazia parte de 
uma área segura para os 
espectadores e que um 

erro mecânico
ou humano à investigar 
estaria na base do aci-
dente trágico.
Mais de quinze dias de-
pois da tragédia, o execu-
tivo de Isaac dos Anjos, 
apenas criou uma comis-
são para apoiar as famílias 
das vítimas e procurar en-
contrar as reais causas do 

acidente.
O fim dos “200 km de 
Benguela” no casco urba-
no é a voz consensual nas 
Acácias Rubras depois da 
mesma prova ter já levado 
a morte seis pessoas e o 
ferimento grave de uma 
jovem que hoje se loco-
move com numa bicicleta 
motorizada.

Fontes locais entendem 
que um dos mais acérri-
mos apoiantes, o general 
Fernando Andrade, deve 
depois deste incidente ser 
mais sensível ao clamor 
popular , uma vez ser o di-
rector do conhecido “cir-
cuito da Praia Morena”, 
estando pois em posição 
de ditar uma alteração do 
percurso.
O general na reserva é cit-
ado como tendo consid-
erado normal, o incidente, 
já que mortes no seio dos 
espectadores também 
têm ocorrido nas grandes 
provas internacionais 
de automóveis. F8, não 
conseguiu contactar Fer-
nando Andrade para aferir 
esta informação e outras 
ligadas ao circuito, esper-
ando fazê-lo em próxima 
oportunidade.
*Em Benguela

O

BENGUELENSES PEDEM O FIM 
DOS “200 KM” DENTRO DA CIDADE

JÁ SÃO SEIS MORTES

TEXTO DE PAULO  VILELA*MITI*

OMA PROVINCIAL DE BENGUELA EM PÉ DE GUERRA 
DISTRIBUIÇÃO DE CARROS

secretar ia 
provincial 
da OMA e 
deputada do 
círculo pro-
vincial de 

Benguela, Leonor Joaquim 
e a sua adjunta Maria Graça 
estão em “pé de guerra” 
por causa de uma viatura.
Tudo terá começado seg-
undo fonte do F8 depois do 
ex- governador, Armando 
da Cruz Neto ter atribuído 
uma viatura Toyota, a ad-
junta de Leonor, por morar 
na Catumbela e estar sujei-
ta a boleias para trabalhar 
em Benguela.
Não satisfeita com o gesto 
do ex- governador a “boss” 

da OMA e deputada reti-
rou a referida viatura e en-
tregou ao seu marido, com 
a justificação pública que o 
marido de uma deputada 
não pode andar a pé.
O caso está a merecer criti-
cas no seio da organização 
feminina e no comité pro-
vincial do MPLA pela 
atitude musculada, opor-
tunista e arruaceira da sec-
retaria provincial da organ-
ização feminina do partido 
no poder, em relação a sua 
adjunta que é na prática a 
principal “operativa”, des-
de que a secretaria provin-
cial passou a deputada.
O mau estar no seio da 
OMA está a ser associado a 

uma onda de descontenta-
mento no seio dos quadros 
do MPLA devido ao com-
portamento considerado 
individualista dos princi-
pais dirigentes do “EME” 
que enveredaram para a 
prática de acumular viatu-
ras da instituição para fins 
pessoais.
O secretário para Infor-
mação Ndavoka, o secre-
tário para assuntos políti-
cos, Victor Moita e o 1.º 
secretário municipal do 
MPLA, Manuel Lucombo, 
são dados como os respon-
sáveis que acumulam via-
turas do partido para fins 
pessoais quando os seus 
principais quadros, vague-

iam a pé para tratar assun-
tos de trabalho. 
Como exemplo, uma fon-
te do F8, apontou o caso 
do secretário municipal 
Miranda, do MPLA para 
informação, considerado 
homem de grande dinâmi-
ca partidária, mas que 
não tem nenhum meio de 
transporte para trabalhar 
com decência.
O secretário Moita é o 
mais referenciado como 
despido de qualquer tipo 
de compaixão colectiva. 
Desde que
atingiu a direcção do par-
tido, já colecciona uma car-
rinha, um Prado, um Toy-
ota vulgo “Chefe máquina” 

e um top de gama retirado 
de forma arrogante da em-
presa de águas na quali-
dade de director de En-
ergia e Águas, meios que 
se encontram ao serviço 
familiar, em detrimento 
de quadros do seu pelouro 
que mesmo sem transporte 
dão o seu máximo para as 
actividades partidárias.
Nos corredores do MPLA, 
as vozes são unânimes de 
que este
comportamento é con-
trário a ética partidária dos 
camaradas quanto a humil-
dade e a utilização indevida 
dos meios da instituição 
para fins pessoais.
*Em Benguela

A
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entrevista 
que a SIC 
fez ao presi-
dente José 
E d u a r d o 
dos Santos 
bateu aos 

pontos, quase por KO, 
aquela que a RTP pro-
tagonizou no início do 
ano passado quando, em 
Luanda, transmitiu uma 
igual operação de lavagem 
do regime a que chamou, 
com toda a propriedade, 
“Reencontro”.
No caso da RTP, recorde-
se, a jornalista encarregue 
de dirigir a lavandaria, 
Fátima Campos Ferreira, 
tinha junto a si o então 
ministro que a tutelava, 
Miguel Relvas, bem como 
o próprio presidente da 
empresa. Compreende-se, 
embora não se aceite, a 
forma subserviente e nada 
profissional como, do 
ponto de vista jornalístico, 
aquelas entrevistas foram 
feitas. Já do ponto de vista 
da propaganda tratou-se, é 
claro, de uma obra-prima 
da bajulação lusa.
Quando se julgava que o 
descrédito de alguns jor-
nalistas reabilitados pela 
barriga tinha atingido 
todos os limites, eis que 
a SIC formata Henrique 
Cymerman para mostrar 
que o comércio de jornal-
ismo pode muito bem, e 
de forma rentável, trans-
formar-se numa lavandar-
ia ao serviço dos superi-
ores interesses dos donos 
dos operários, jornalistas 
no caso, e dos donos dos 
donos.
Assim, Eduardo dos San-
tos disse o que quis (assim 
estava pré-estabelecido), 
sem contraditório porque, 
na verdade, o lavandeiro 
estava ali apenas como 
figura decorativa. Sendo 
pouco mais do que um 
monólogo presidencial, 
mostrou que no mundo 
da comunicação, seja em 
Portugal ou em Angola, há 
valores (em dólares ou em 
euros) que falam muito 
mais alto do que a razão e 
a verdade.

Eduardo dos Santos, que 
para não falhar no progra-
ma de lavagem até levou 
“coisas” escritas, falou na 
existência de 35% a 36% 
de pobres no país. Hen-
rique Cymerman acenou 
a sua concordância, os 
assessores do presidente 
sorriram e Pinto Balsemão 
terá feito outros cálculos.
Se em vez de Henrique 
Cymerman lá tivesse esta-
do um jornalista, hipótese 
obviamente académica e 
delirante, teria perguntado 
qual era a percentagem de 
angolanos que vivem (isto 
é como quem diz) abaixo 
do limiar da pobreza. To-
dos somados andam perto 
dos 60%. Mas não. Uma 
pergunta desse tipo seria 
um crime de lesa regime e 
de terríveis consequências 
financeiras para o grupo a 
que pertence a SIC.
Na tentativa, com rabo 
de fora, de dar um ar de 
jornalismo à encomenda, 
Henrique Cymerman deu 
ao presidente a possibili-
dade de explicar algo que 
em Angola é residual - a 
corrupção. Eduardo dos 
Santos disse que o país 
não é incólume a algo que 
é transversal no mundo, 

para além de ser – claro 
– uma pesada herança do 
regime colonial.
Em abono da sua tese, 
perante o subserviente 
e sonolento comporta-
mento do entrevistador, 
Eduardo dos Santos até 
explicou que o país tem 
um Tribunal de Contas 
que audita o que se passa 
no Estado. Esqueceu-se de 
dizer, e Henrique Cymer-
man não estava lá para 
isso, que é o presidente 
quem escolhe e nomeia o 
Vice-Presidente, todos os 
juízes do Tribunal Con-
stitucional, todos os juízes 
do Supremo Tribunal, to-
dos os juízes do Tribunal 
de Contas, o Procurador-
Geral da Republica, o 
Chefe de Estado Maior 
das Forças Armadas e os 
Chefes do Estado Maior 
dos seus diversos ramos 
destas.
Melhor do que isto não 
se conhece. Nem mesmo 
Jean-Bédel Bokassa, Idi 
Amin Dada ou Mobutu 
Sese Seko fizerem algo de 
semelhante.
Com uma subtileza digna 
de quem merece o Prémio 
Nobel da Paz, Eduardo dos 
Santos mostrou a sua ben-

emérita e atávica capaci-
dade para ser um recon-
ciliador nato quando, com 
todo o propósito, se refe-
riu a Jonas Savimbi, por 
sinal fundador do princi-
pal partido da oposição. 
Melhor ainda foi, recon-
heça-se, a escolha do seu 
político de referência. E, 
como todos sabem, sen-
do Nelson Mandela um 
político menor, a escolha 
foi para Lula da Silva, por 
sinal um impoluto políti-
co, diapasão do escândalo 
do Mensalão, um proces-
so de compra de votos de 
deputados.
Interessante foi a análise 
superior, nem outra coisa 
seria de esperar, que Ed-
uardo dos Santos fez de 
algo que mais uma vez é 
inventado pelas forças da 
reacção, a instabilidade 
social. E isto é, disse o 
presidente, algo que não 
existe já que quando se 
juntam, em Luanda, 300 
jovens frustrados numa 
manifestação isso não é 
instabilidade. E tanto não 
é que as forças policiais 
entram logo em acção 
com tudo o que têm para 
os pôr a andar, muitas 
vezes prendendo, ferindo 

e até matando.
Foi pena que Henrique 
Cymerman não tenha 
pedido a Eduardo dos 
Santos, que quer ser – se-
gundo disse – recordado 
como um bom patriota, 
que contasse uma das suas 
típicas e patenteadas an-
edotas. Teria ficado bem 
ouvir o presidente dizer 
que “o Estado vai con-
tinuar a criar condições 
para que a imprensa seja 
cada vez mais forte, plural 
e isenta, responsável e in-
dependente”.
Por último, parabéns à SIC 
e ao grupo a que pertence 
por, no meio de tantas 
adversidades económi-
cas, financeiras e sociais, 
ter apostado numa, em-
bora subtil, mudança de 
rumo empresarial. De 
facto, reconheça-se, as la-
vandarias estão a ser um 
sucesso.
De resto, lamenta-se que 
tenham metido na máqui-
na de lavar, provavel-
mente num programa de 
reciclagem, todos aqueles 
que sabem que se o jornal-
ista não procura saber o 
que se passa é um imbecil, 
e que se sabe e se cala é 
um criminoso.

A
A SIC LAVA (MUITO) MAIS BRANCO
POR ORLANDO CASTRO
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O PR FALOU DA SUA 
ANGOLA AOS PORTUGUESES

s angola-
nos foram 
mais uma 
vez enxo-
v a l h a d o s 
a maneira 
c l á s s i c a , 

tidos num contexto de de-
vedores de favores e não 
meritórios de um bem-
-estar a medida de outros 
com condições até menos. 
Com efeito, o Presidente 
da República José Eduardo 
dos Santos que reivindica a 
todos os poros o maior dos 
respeitos e para tal chega 
mesmo a mover monta-
nhas e a sacrificar almas, 
saiu-se mais uma vez mal. 
Ao conceder a primeira 
entrevista de há 22 anos à 
um Canal de Televisão de 
Portugal (SIC), portanto 
estrangeiro e que pratica-
mente estava proibido de 
entrar em Angola, não só 
desprezou os meios ango-
lanos, os cidadãos angola-
nos, como mostrou mesmo 
não gostar do povo que diz 
se orgulhar em governar. 
Este gesto de conceder a 
entrevista a SIC está a ser 
interpretado como uma re-
conciliação com Portugal 
e um virar de costas para 

o seu próprio povo que 
aguardou impacientemen-
te 22 anos, para ver seu 
presidente esgrimir os ar-
gumentos de competência 
e domínio dos dossiês que 
fazem o estado Angolanos. 
Mesmo assim, o PR teve 
nota 3 por ter cabulado, ao 
se apoiar em apontamen-
tos onde tinha escritas as 
respostas das perguntas do 
jornalista, sinuosamente 

preparadas em laboratório. 
De facto, nestes moldes, 
não temos como não ficar 
frustrados.
Por outro lado, Dos Santos 
ao jogar ao Rato e ao Mor-
cego, demonstrou contu-
do um verdadeiro escár-
nio para com a juventude 
que paradoxalmente diz 
ser a garante do futuro 
de Angola e para quem 
ele esquiçou programas 

de formação integral. Ao 
mesmo tempo que fala de 
ter tido o prazer de alcan-
çar a paz, manifesta por 
outras palavras que até 
agora tem dificuldades de 
se relacionar com aqueles 
que, a reboque do jorna-
lista entrevistador, con-
siderou antigos inimigos, 
com quem é forçado a 
lidar para o bem de todos. 
Não deu em nenhum mo-

mento mostras de um de-
mocrata e continuou na 
lógica do: “A democracia 
me foi imposta; esta An-
gola é minha e deixarei o 
poder apenas, e isso mes-
mo apenas quando bem 
me apetecer”, pois por 
enquanto não encontrou 
candidato a altura à sua 
sucessão. Nas entrelinhas 
ficamos a saber que nem 
é Manuel Vicente. Conti-
nuou a alimentar o prin-
cipio de privilegiar a im-
portação de bananas e de 
pessoas que não importa 
a maneira nem os meios 
a usar chegam a Angola 
para participar nas ta-
refas de Reconstrução 
porquanto os angolanos, 
mesmo com o esforço por 
ele concedido em mais de 
10 anos, continuam nulos 
nos domínios profissio-
nais e outros.
Certamente e como é ób-
vio, pelo facto de continu-
ar a defender a miséria de 
um povo como fatalidade 
e de não ter a obrigação de 
erradicá-la, voltaremos a 
escrever sobre este assun-
to de Estado nas próximas 
edições e de forma mais 
circunstanciada.

O

Com da-
dos e 
f a c t o s , 
podemos 
c o m p r o -
var, até pro-

vas juridicamente con-
trárias que o Ministro do 
Urbanismo e Construção, 
de seu nome José Silva, 
com o uso da força policial 
do Estado Angolano, está a 
tentar se apoderar, pessoal-
mente de um terreno per-

tencente ao cidadão Fran-
cisco Cafa José. Por este 
abuso de poder, o Ministro 
já provocou prisões arbi-
trárias e ruínas financeiras 
e morais a algumas famílias 
cujo crime é simplesmente 
o de possuir um bem que é 
cobiçado por gente que se 
dizem donos de Angola e 
das nossas vidas.
O terreno em causa de que 
se quer apoderar o Minis-
tro José Silva, de acordo as 

vítimas, sustentadas por 
uma pilha de documentos 
cadastrais, homologados 
pela Justiça, situa-se de-
fronte a Cidade Universi-
tária Agostinho Neto, no 
Bairro Sapu, Município de 
Belas. Trata-se de um es-
paço de 7 hectares, heran-
ça de Maria Salanda, desde 
1976, cujo Requerimento 
de legalização foi emitido 
em 2005, catalogado pelo 
Gabinete Jurídico em 2009 

e confirmado pelo Director 
Geral, o digníssimo Hélder 
da Conceição José.
Finalmente a ilegalidade e 
arruaça provém dos digna-
tarios do governo que, es-
ses sim fazem uso indevido 
das instituições do Estado 
de que são titulares, man-
datados por este mesmo 
povo que eles despojam 
cruelmente. Os coitados 
populares, pacatos cida-
dãos, já gritaram com todas 

as energias, mas não en-
contraram apoios ou nin-
guém em protecção. Até 
a desdita Justiça os virou 
as costas e julgado mais a 
fundo, podemos dizer, qua-
se fica em conluio com os 
malfeitores. Mais uma vez 
um facto, a comprovar que 
o nome e o titulo estão aci-
ma de todas as leis.
Voltaremos de forma mais 
extensiva e detalhada na 
próxima edição.

JOSÉ SILVA MINISTRO DO URBANISMO E CONSTRUÇÃO

ACUSADO DE USURPAR TERRENO

O



FOLHA8  08DEJUNHO DE201322 // NACIONAL

TEXTO DE FONGANI BOLONGONGO

OS TRILHOS SINUOSOS DA FISCALIZAÇÃO

D i r e c ç ã o 
Provincial 
de Fiscaliza-
ção de Lu-
anda é, su-
postamente, 

regida por normas e proce-
dimentos cuja finalidade se 
confunde com a mera in-
tenção de apenas satisfazer 
ambições pessoais de cer-
tos indivíduos, sobretudo 
dos responsáveis, que ad-
ministram a coisa pública 
como se fosse propriedade 
privada, transformando 
o respectivo organismo 
num instrumento de enri-
quecimento, denunciaram 
alguns funcionários.
O compadrio e amiguis-
mo, de acordo com os fun-
cionários denunciantes, 
são pressupostos funda-
mentais para ascensão de 
um cargo naquele departa-
mento adstrito ao Gover-
no Provincial de Luanda; 
como exemplo, os traba-
lhadores “descontentes” 
citam Luís Frederico, actu-
al chefe de departamento 
de Inspecção e Transgres-
sões Administrativas da 
DPFL, organismo chefiado 
por António Catembo, te-
nente-geral das FAA.            

Alega-se que Luís Fre-
derico é sogro do antigo 
governador provincial de 
Luanda, José Maria, face ao 
parentesco com o chefe do 
executivo luandense de-
missionário foi indicado a 
director da Fiscalização no 
município do Kilamba Kia-
xi, onde sofreu a censura 
dos funcionários e teve de 
ser substituído. A indicação 
do mesmo chocou a maio-
ria dos funcionários porque 

chegou à liderança sem an-
tes ter pertencido à DPFL.
Nem com a exoneração do 
governador José Maria, Luís 
Frederico ficou desampara-
do, foi “amparado” na Di-
recção Provincial da Fisca-
lização de Luanda, onde lhe 
foi confiado a “direcção” de 
um departamento, mesmo 
na condição de funcioná-
rio eventual. “Para dar mais 
raiva na cara dos fiscais do 
Kilamba Kiaxi e a fim de 

mostrar que quem tem pa-
drinho na cozinha manda, 
deixou no cargo o motoris-
ta dele”, disse a fonte.
Com a indicação de Antó-
nio Catembo ao cargo de 
director provincial da Fis-
calização, os funcionários 
do sector acima referencia-
do esperavam por melho-
rias estruturais, mas tal situ-
ação permanece na mesma, 
Luís Frederico, parente do 
antigo governador provin-

cial continua no auge. O 
amiguismo e o compadrio 
continuam salificados, “go-
zam de estatuto os traba-
lhadores contratados à luz 
da vontade do chefe”, dis-
seram.
Na óptica dos reclamantes, 
há uma certa intenção de 
afastar os quadros efecti-
vos da DPFL, inclusive os 
mais antigos, aqueles que 
assistiram à criação do 
respectivo departamento 
afecto ao Governo Pro-
vincial de Luanda, “razão 
pela qual a maioria das 
comunas é dirigida por 
elementos que nunca fize-
ram parte da fiscalização 
e entraram sem concurso 
público”, argumentaram 
os agentes efectivos do ór-
gão supracitado.                  
A comparticipação das 
multas e a gestão do par-
que constituem os motes 
da contestação da vigên-
cia do director António 
Catembo que prontamen-
te desmentiu as alegações 
acimas descritas, conside-
rando ser uma forma de 
semear a discórdia naque-
la instituição. Daremos 
continuidade ao trabalho 
na próxima edição.        

A

GPL
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CAMPONESAS ASSASSINADAS NA LUNDA
isalta Ku-
r i c a n z a 
Paulo Mu-
acahia, de 
57 anos, en-
controu a 
sua morte, 

ontem, quando labutava 
na sua lavra na margem 
do Rio Tafe, em Cafunfo, 
município do Cuango, na 
província da Lunda-Nor-
te. É a última vítima de 
uma onda de homicídios 
contra camponesas na re-
gião.
Um dos seus filhos, Cos-
ta Oliveira, explicou que 
a mãe, como era habitual, 
saiu de casa por volta das 
5h00, e dirigiu-se à lavra 
em companhia de outras 
camponesas, cujas lavras 
se encontram localizadas 
na mesma área. O seu re-
gresso, como era rotina, 
deveria ter acontecido 
entre as 15h00 e 16h00. A 
demora e o facto de as vi-
zinhas terem retornado a 
tempo precipitou os filhos 
a procurá-la. À meia-noite, 
encontraram o seu corpo 

nas redondezas da lavra.
“A mãe apresentava sinais 
de queimadura ou mutila-
ção, no rosto e nas pernas”, 
disse Costa Oliveira. A fi-
nada deixa cinco filhos. 
Algumas testemunhas que 
acompanharam a busca e 
remoção do corpo, infor-
maram ter encontrado o 
corpo da camponesa sem 
roupas, amarrada de forma 

macabra e com sinais de 
excisão nos órgão genitais.
Informações ainda por 
confirmar dão conta da 
morte de uma outra cam-
ponesa na passada Segun-
da-feira.
A 7 de Maio passado, a 
camponesa Aida Sanehena, 
de 47 anos, teve o mesmo 
destino. Foi à lavra, na área 
de Tchimango, em Cafun-

fo, por volta das 6h00. À 
hora habitual de regresso 
à casa, entre as 15h00 e 
16h00, os filhos notaram 
a sua demora. Três filhos 
seus, Arlindo,Viagem 
Benjamin e Jordão Lucas, 
fizeram-se acompanhar de 
mais sete familiares e fo-
ram procurá-la na lavra.
Encontraram-na enforca-
da. Como parte do ritual 

dos assassinos, o seu corpo 
tinha sido queimado. 
Aida Senehena deixou ór-
fãos sete filhos. O viúvo, 
Benjamin António, é agen-
te da Polícia Nacional.
Quase todo os crimes de 
homicídio contra as cam-
poneses têm ocorrido em 
lavras situadas nas cerca-
nias da zona de concessão 
diamantífera da Sociedade 
Mineira do Cuango.
Activistas locais têm sido 
céleres a fotografar, docu-
mentar e denunciar esses 
casos. Tanto as autorida-
des locais como a Polícia 
Nacional pouco ou nada 
têm feito para estancar essa 
onda de crimes hediondos. 
A agricultura de subsistên-
cia é a principal actividade 
de sustento da maioria das 
famílias na região, em para-
lelo ao garimpo.
Para além dos funcioná-
rios públicos, os projectos 
diamantíferos empregam 
apenas algumas dezenas 
de pessoas e o sector pri-
vado limita-se ao comércio 
precário.

V

epresentantes 
de mais de 
uma dúzia de 
organizações 
nacionais e in-
ternacionais 
endereçaram 

ao Procurador-Geral da 
República, General João 
Maria Moreira de Sousa, 
uma petição de apoio ao 
jornalista e activista dos 
direitos humanos, Rafael 
Marques de Morais. 
A petição expressa preo-
cupação com as recentes 
acções judiciais contra o 
jornalista, em Angola e 
Portugal, por difamação 
e injúria por causa do seu 
livro Diamantes de San-
gue: Tortura e Corrupção 
em Angola, publicado em 
Portugal, em 2011. 
O livro documenta casos 
de homicídio e tortura 
contra os habitantes nas 
regiões diamantíferas 

das Lundas. Os queixo-
sos são empresários civis, 
parceiros de negócios de 
generais angolanos, que 
são responsabilizados pe-
los crimes descritos no 
livro. 

Segundo os peticioná-
rios, as acusações de di-
famação e injúria contra 
o Sr. Marques de Morais, 
são politicamente mo-
tivadas. Os signatários 
advogam que o processo 

de investigação tem sido 
caracterizado por várias 
irregularidades, incluin-
do a ameaça contra “o 
princípio da dupla incri-
minação”, pelo facto do 
jornalista ser alvo de pro-

cedimentos legais, sobre 
o mesmo caso, em duas 
jurisdições diferentes, em 
Portugal e Angola. 
Lembram ainda que o Co-
mité de Direitos Humanos 
das Nações Unidas conde-
nou, em 2005, o Estado an-
golano a pagar uma indem-
nização ao jornalista, depois 
de este ter sido condenado 
a seis meses de prisão e 
sentenciado a pagar uma 
indemnização por difama-
ção contra o Presidente da 
República de Angola, José 
Eduardo dos Santos. Até à 
presente data, passados oito 
anos, o governo angolano 
recusa-se a cumprir com a 
decisão internacional de pa-
gar a indemnização devida 
ao jornalista.
A petição apela ao arqui-
vamento das acusações e 
ao encerramento do pro-
cesso contra o jornalista.                                                                                                          
Textos: Maka Angola 

R
PETIÇÃO DE APOIO A RAFAEL MARQUES
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SAÚDE ESTIMA REDUZIR MAIS 
DE 18 MIL MORTES COM PNEUMO

Ministério da 
Saúde (MIN-
SA) estima 
evitar mais 
de 18 mil óbi-
tos em crian-
ças menores 

de 1 ano com a introdução 
da vacina Pneumo 13, lan-
çada no País no início desta 
semana pelo ministério da 
Saúde e parceiros. Tal cifra 
seria alcançada, segundo 
a referida estimativa, caso 
se alcançar uma taxa de 
cobertura superior a 85% 
em crianças da citada faixa 
etária.
Segundo dados oficiais, a 
pneumonia representa a 
segunda causa de morte 
em Angola, em crianças 
menores de cinco anos 
com um registo anual de 
132 mil casos da doença.
O lançamento da referida 
vacina, segundo nota do 
ministério da Saúde, en-
quadra-se na estratégia do 
Executivo para acelerar a 
redução da mortalidade 
infantil por pneumonia e 
meningite. Na ocasião o 
ministro da Saúde, José 

Van-Dúnem, afirmou que 
ao introduzir-se a nova va-
cina Pneumo, o Governo 
reitera o compromisso de 
reduzir o peso das doenças 
infantis sobre o Sistema 
Nacional de Saúde e de for-
talecer, em especial, a vaci-
nação de rotina em toda a 
rede sanitária. 
O governante manifestou 
esperar que a introdução 
da vacina Pneumo no ca-
lendário nacional de vaci-
nação aumente a procura 
geral de vacinação. Com 
a nova vacina, as autori-

dades sanitárias esperam 
igualmente uma redução 
anual em termos de custos 
de tratamento de casos de 
pneumonia, no valor de 
cerca de 7.3 milhões de dó-
lares americanos.
Por sua vez, o representan-
te da Organização Mundial 
da Saúde em Angola, Her-
nando Agudelo, assegurou 
que o seu organismo vai 
continuar a prestar apoio 
técnico ao Ministério da 
Saúde e trabalhar estreita-
mente com os parceiros do 
sector de saúde, para refor-

çar o sistema de vacinação 
de rotina a nível nacional, 
de forma que os importan-
tes investimentos realiza-
dos nesta área permitam 
melhores resultados em 
prol da saúde e bem-estar 
da população.
Já a Representante interi-
na do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(UNICEF), Glória Kodzwa 
aplaudiu o lançamento, 
considerando “ inaceitá-
vel que anualmente ainda 
morram crianças de do-
enças facilmente evitá-
veis. Por essa razão, é de 
louvar a acção do gover-
no de Angola de lançar 
esta iniciativa que con-
tribui grandemente para 
a sobrevivência das suas 
crianças. As vacinas são 
fundamentais para a redu-
ção da mortalidade infan-
til,” afirmou.
A Pneumo passa a ser a 
9ª do calendário nacional 
de vacinação e será ad-
ministrada sob a forma 
intramuscular, em três 
doses intercaladas, aos 
dois, quatro e seis meses 

de idade. Na primeira fase 
apenas Luanda, Benguela 
e Malanje terão a vacina, 
enquanto a segunda fase 
que será introduzida entre 
em Julho deve abranger as 
restantes províncias.

Sobre a Vacina
A Pneumo 13 é uma evo-
lução da Prevenar, que 
somente protegia contra 
7 sorotipos do pneumo-
coco, bactéria que causa 
doenças como  menin-
gite, pneumonia, sepse, 
bacteremia e otite média. 
A nova vacina protege 
contra treze sorotipos e 
pode aplicada em lacten-
tes e crianças de 6 sema-
nas a 6 anos de idade e ao 
mesmo tempo com ou-
tras vacinas da rotina pe-
diátrica. Produzida pela 
norte-americana Pfizer, a 
vacina também chamada 
por Prever 13 recebeu em 
9 de dezembro de 2009, 
autorização da Comis-
são Europeia para a sua 
introdução no Mercado, 
válida para toda a União 
Europeia.

O
13  
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Sindicato dos 
Professores 
do Ensito 
Universitário 
poderá de-
cretar greve 
nas univer-

sidades públicas no início 
do II semestre do presente 
ano lectivo em virtude do 
silêncio do governo peran-
te o caderno reivindicativo 
apresentado, segundo o 
professor universitário Car-
linhos Zassala e membro do 
sindicato dos professores 
do ensino superior à mar-
gem da primeira reunião 
daquela organização sindi-
cal que decorreu na cidade 
do Lubango.
“Neste momento não é se-
gredo, os docentes com li-
cenciatura a nível do ensino 
secundário ganham mais 
que os professores que es-
tão neste momento na uni-
versidade. O segundo re-
laciona-se com o atraso no 
pagamento dos subsídios 
quase em todas as universi-
dades públicas, temos qua-
se a maioria dos docentes 
cujos subsídios foram cor-
tados alguns parcialmente 
outros na totalidade a mais 
de dois anos”, adiantou.

Outra questão que os sin-
dicalistas pretendem ver 
ultrapassada é a nomeação 
dos membros da direcção 
das reitorias das institui-
ções de ensino. Ou seja, 
os sindicalistas defendem 
a repoosição do processo 
de eleição interrompido há 
cerca de dois anos quando 
o ministério do Ensino Su-
perior estava acupulado ao 
das Ciências e Tecnologia e 
tinha como ministra Candi-
da Teixeira. 
O Sindicato é a favor da 
eleição por, segundo o 
docente, a ausência de de-
mocracia na estar a travar 

a actividade sindical. “Nós 
vamos exigir a reposição 
imediata da democracia, 
porque estamos a consta-
tar que com a ausência da 
democracia, os que fazem 
parte da entidade gestora 
estão a dificultar as acti-
vidades do sindicato”, ga-
rantiu, acrescentando que 
“estes estão a contrariar as 
orientações do Chefe de 
Estado a quando da toma-
da de posse quando disse 
que as instituições públi-
cas devem trabalhar com 
os sindicatos recorrendo 
ao diálogo como forma de 
poder resolver os proble-
mas”. 
O primeiro semestre do 
ensino superior em Angola 
encerra na segunda quin-
zena do presente mês de 
Junho. O segundo semes-
tre arranca em finais do 
próximo mês do Julho.
A primeira reunião do con-
selho nacional do sindicato 
dos professores do ensino 
superior realizado no Lu-
bango no fim-de-semana 
juntou os coordenadores 
regionais sindicais de qua-
tro das sete regiões acadé-
micas do ensino universi-
tário do país.

UNIVERSITÁRIOS PODEM 
INTERROMPER AS AULAS 

O
COM 8500 VAGAS 
POLÍCIA 

indicato dos Professores do Ensito Univer-
sitário poderá decretar greve nas universi-
dades públicas no início do II semestre do 
presente ano lectivo em virtude do silêncio 
do governo perante o caderno reivindicativo 
apresentado, segundo o professor universi-
tário Carlinhos Zassala e membro do sindi-

cato dos professores do ensino superior à margem da 
primeira reunião daquela organização sindical que de-
correu na cidade do Lubango.
“Neste momento não é segredo, os docentes com licen-
ciatura a nível do ensino secundário ganham mais que 
os professores que estão neste momento na universida-
de. O segundo relaciona-se com o atraso no pagamento 
dos subsídios quase em todas as universidades públicas, 
temos quase a maioria dos docentes cujos subsídios fo-
ram cortados alguns parcialmente outros na totalidade 
a mais de dois anos”, adiantou.
Outra questão que os sindicalistas pretendem ver ul-
trapassada é a nomeação dos membros da direcção das 
reitorias das instituições de ensino. Ou seja, os sindica-
listas defendem a repoosição do processo de eleição in-
terrompido há cerca de dois anos quando o ministério 
do Ensino Superior estava acupulado ao das Ciências e 
Tecnologia e tinha como ministra Candida Teixeira. 
O Sindicato é a favor da eleição por, segundo o do-
cente, a ausência de democracia na estar a travar a 
actividade sindical. “Nós vamos exigir a reposição 
imediata da democracia, porque estamos a constatar 
que com a ausência da democracia, os que fazem parte 
da entidade gestora estão a dificultar as actividades do 
sindicato”, garantiu, acrescentando que “estes estão a 
contrariar as orientações do Chefe de Estado a quando 
da tomada de posse quando disse que as instituições 
públicas devem trabalhar com os sindicatos recorren-
do ao diálogo como forma de poder resolver os pro-
blemas”. 
O primeiro semestre do ensino superior em Angola 
encerra na segunda quinzena do presente mês de Ju-
nho. O segundo semestre arranca em finais do próxi-
mo mês do Julho.
A primeira reunião do conselho nacional do sindica-
to dos professores do ensino superior realizado no 
Lubango no fim-de-semana juntou os coordenadores 
regionais sindicais de quatro das sete regiões académi-
cas do ensino universitário do país.

oucas não são 
as vezes que 
os gestores de 
empresas de 
saneamento 
e limpeza la-
mentam por 

falta de oportunidade de 
serviço que garantiria o 
crescimento das mesmas 
e, sequencialmente, me-
lhoria de condições sociais 
dos respectivos trabalha-
dores. Queixam-se tam-
bém no atraso dos paga-
mentos que, muitas vezes, 
descambam em greve. Si-
tuações que motivam inú-
meros gestores conside-
rarem o negócio “bastante 
aborrecível”. Porém, existe 

as empresas a darem-se 
bem e estas são, sobretu-
do aquelas que têm entre 
os sócios pessoas ligadas 
ao poder como é o caso da 
Mota Engil que com a asso-
ciada Vista Waste facturou 
no primeiro trimestre do 
ano em curso cerca de 14 
milhões USD. Ou seja, o 
referido valor foi facturado 
pela Vista Waste de quem 
a construtora portuguesa 
detém 50,64%. 
Com a referida facturação, 
a Vista Waste registou um 
aumento de cerca de quase 
cinco milhões comparati-
vamente a facturação de 
cerca de 7 milhões USD de 
todo ano de 2012.    

Os valores alcançados 
atribui-se à facilidade com 
que a empresa conseguiu 
responsabilizar-se pela 
limpeza se parte conside-
rável da cidade de Luanda, 
depois da sua constituição 
em 2009. Uma facilida-
de atribuída ao facto de o 
Grupo Mota Engil, maior 
accionista da empresa ser 
parceiro da Sonangol na 
Mota Engil Angola, consti-
tuída naquele mesmo ano. 
Enquanto isso, inúmeras 
empresas apelam à “Deus” 
no sentido de conseguirem 
uma parcelazinha da cida-
de para efectuarem a res-
pectiva limpenza e, desta 
feita, facturarem.     

P
MOTA ENGIL  
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União Na-
cional para 
I n d e p e n -
dência Total 
de Angola 
(UNITA) já 
identificou 

os agentes da Polícia Na-
cional que assassinaram 
dois membros seniores do 
partido, na Província de Lu-
anda e promete levá-los a 
Tribunal.
Por além de prometer le-
var a Tribunal os assassi-
nos de Filipe Chakussanga, 
Inspector municipal da 
UNITA, no município de 
Cacuaco e do Secretário 
comunal do Kikolo, An-
tónio Kamuku, o Comité 
Permanente da Comissão 
Política da UNITA lamenta 
e condena o acto de assas-
sinatos de que foram víti-
mas três agentes da Polícia 
Nacional, numa Esquadra 
Móvel, na zona do Paraíso 
em Cacuaco, por indivídu-

os até não identificados.
Quanto às mortes de “seus” 
dois mais altos dirigentes 
em Cacuaco, a UNITA da 
construção da Democracia 
no país, “não entende que 
unidades policiais, com a 
missão constitucional de as-

segurar a ordem pública e a 
segurança de todos, cometa 
actos criminosos contra ci-
dadãos angolanos, apenas 
por pertencerem à UNITA. 
Tanto mais grave que essas 
execuções sumárias, em fla-
grante violação à Constitui-

ção”, afirma o Comunicado 
do Comité Permanente da 
UNITA, do dia 3 de Maio de 
2013, em Luanda.
Face a estes incidentes “gra-
vosos”, a UNITA manifes-
ta-se preocupada pelo ciclo 
crescente de intolerância 

política que se substancia 
em assassinatos selectivos, 
prisões arbitrárias, destrui-
ção de símbolos partidários, 
espancamento de quadros 
e dirigentes que continuam 
a ocorrer no país.
Para justificar as afirma-
ções a UNITA Cita nomes 
e datas em que “seus” mi-
litantes foram assassina-
dos e presos, numa altura 
em que o Presidente da 
República concede uma 
entrevista a SIC-notícias 
e diz Angola estar a fazer 
todo esforço para verda-
deira reconciliação nacio-
nal, dando exemplos de 
haver nas Forças Arma-
das Angolanas, elementos 
oriundos das FALA, ex-
-braço armado da UNITA, 
mas na realidade são os 
militantes da UNITA que 
mais se queixam de perse-
guição e assassinatos. Tais 
os casos da Província do 
Huambo e Luanda.  

A

UNITA DIZ CONHECER POLÍCIAS 
ASSASSINOS DE SEU MILITANTE
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TITO MARCOLINO

ada vez mais 
cidadãos an-
golanos, não 
v i n c u l a d o s 
a quaisquer 
instituições e 
organizações 

humanitárias, contribuem 
para a tentativa de erra-
dicação dos mendigos de 
rua em diversas cidades e 
vilas do país.
Em conversa com os pe-
dintes que interpelam 
onde quer que os encon-
trem pedem para troca-
rem as ruas em que men-
digam e dormem com as 
suas casas, apelando-lhes 
ao estudo com vista a 
fazer-lhes crer em futuro 
seguro.
Muito boa gente não gosta 
de ver crianças deitadas 
em passeios, bancos, rel-
vas de jardins e não só. Daí 
ser frequente encontrar 
aqui e acolá indivíduos 
que mesmo não estando 
ao serviço de instituições 
de caridade são incapazes 
de olhar para os meninos 
de rua sem falar com elas 
em jeito de apelo ao re-
gresso às suas casas de 
onde dizem terem fugido 
por causa da fome que não 
suportaram em seus lares 
e por maus tratos destes e 
outros familiares.
Pena é que muitos dos ati-
vistas anónimos em ques-
tão não tenham dinheiro 
e demais bens para lhes 
ofertarem e ao pararem 
nada de material tenham 
para juntar ao discurso 
algo material.
O louvor à boa vontade 
desta gente que conversa 
com mendigos e vadios de 
tenra idade é infelizmente 
acompanhado de lamenta-
ção porquanto apesar da 
validez de que se reveste 
o gesto em si não resolve. 
Não satisfaz o menino ou 
a menina que para além 
de consolo, quer de entre 

outras coisas, pão, roupa, 
calçado e escola.
Seja como for, não deixa 
de ser louvável a atitude 
que na opinião de um dos 
ativistas anónimos surpre-
endidos por este bissema-
nário junto de um menino 
de rua satisfaz-lhes conso-
lar e aconselhar na medi-
da em que de um lado, o 
menino passa a saber que 
existe gente atenta ao cal-
vário em que vivem e, do 
outro há vantagem pós 
auscultação que consiste 
em captar o sentimento e 
as aspirações do bambino.
Resta às organizações e 
instituições vocacionadas 
à beneficência localizarem 
os referidos activistas anó-
nimos, de modo a obterem 
deles, dados úteis, ao exer-
cício das suas funções.
A cooperação entre am-
bos permitiria maior cap-
tação de argumentos para 
a sucesso das partes inte-
ressadas na luta pela erra-
dicação da mendicidade 

de rua praticada pelos de 
tenra idade que, de acordo 
com os beneméritos anó-
nimos em epígrafe diaria-
mente cresce assustadora-
mente.
Mais fazem saber os vo-
luntários acima referidos 
que a campanha pelo fim 
dos mendigos menores 
de idade é dolorosa mas 
possível de ser empreen-
dida uma vez que eles são 
visíveis de rua em rua; de 
esquina em esquina; de 
canteiro em canteiro de 
muitas cidades do país e 
como se não bastasse são 
acessíveis. 
Deixam-se interrogar e, 
não obstante a infantilida-
de com a qual respondem 
às questões dos seus inter-
locutores dão a entender 
que lhes interessa deixa-
rem de vagabundear.
Curiosamente, a maior 
parte deles nunca diz que 
não trabalha, nem estuda. 
Afirmam que trabalham 
em determinada senhora, 

cujo nome desconhecem 
e que estudam em escola, 
situada algures, mas que 
igualmente são incapazes 
de nomear.
O que pensam os pais 
Os pais de outrora estão 
preocupados com a falta 
de coragem dos de agora, 
visivelmente demitidos da 
obrigação que lhes cabe 
de punir filhos perdidos 
em práticas sociais, per-
niciosas ao almejado cres-
cimento salutar param a 
criança Angolana.
Dizem-se desapontados 
com a impotência dos pais 
de hoje incapazes de disci-
plinar filhos indisciplina-
dos.
Em conversando com os 
seus homólogos mais no-
vos fazem-lhes recordar 
ser de pequeno que se tor-
ce o pepino. 
Enquanto isso vão dizen-
do que se mandassem pe-
nalizariam os pais perdu-
lários, nomeadamente, os 
que não se dão ao trabalho 

de punir prevaricadores.
Não têm papas na língua. 
Para eles, ou sim ou so-
pas. Repreendem os filhos 
olhos nos olhos não ten-
do mãos a medir quando 
toca a corrigir más condu-
tas não só dos pequenos 
como também dos adultos 
que merecedores de pu-
xões de orelhas.
São de opinião de que os 
discursos alusivos a Junho 
Criança deveriam conter 
mais pedagogia que profe-
cia. Sugerem mensagens 
objetivas sobre o que fazer 
para que as crianças angola-
nas deixem de disparatar e 
a par disso passem a saber 
da importância da higie-
ne verbal inexistente nas 
comunidades angolanas 
da atualidade cheiinhas de 
criancinhas de boca suja.
Culpam os pais que dizem 
que nada se pode fazer 
para disciplinar os pequer-
ruchos destes dias asse-
verando que se fossem 
eles, os manda-chuvas da 
educação infanto-juvenil 
não hesitariam em casti-
gar progenitores, adeptos 
do deixa andar. Dizem que 
não dariam tréguas aos 
pais incrédulos num jeito 
possível de por na linha os 
pequenos julgados indisci-
plinados incorrigíveis.
Como exemplos de in-
disciplina e má educação 
infantil em voga realçam 
para além do emprego 
excessivo de palavras obs-
cenas, o atrevimento de 
fazerem o que querem na 
via pública na qual jogam 
a bola, saltam a corda, sem 
recearem ser atropelados 
por carros e motorizadas. 
Preocupados com o cres-
cimento do número de 
crianças indisciplinadas, 
os pais de outrora culpabi-
lizam os de agora, de pou-
co ou nada fazerem para 
endireitarem os seus, vi-
sivelmente fora dos carris.

C

ATIVISTAS ANÓNIMOS 
SENSIBILIZAM MENINOS DE RUA
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Narrativa de um dos 300 “revús” citados por JES

Temos o prazer de apresentar uma reflexão brilhante de angolano “frustrado”, um verdemer**, segundo JES
«Primeira grande entrevista concedida pelo Presidente de Angola em 22 anos.
Assim foi intitulada a tão esperada entrevista ao Presidente da República de Angola conduzida pelo canal televisivo 

SIC, que boa parte do país parou para assistir e que uma boa parte quiçá a maioria, não teve sequer como assistir por 
razões óbvias que todos nós sabemos, tais como falta de luz ou mesmo de um televisor em casa de boa parte dos ango-
lanos, não podia ter outro efeito em mim, senão a mais previsível das experiências quando o assunto se trata do Sr. Zedú. 
Durante aproximadamente meia hora ou se calhar um pouquinho mais, tive a sensação de estar a viver quase que uma 
sessão de tortura chinesa, de tanta verborreia sem lógica, de tanta parra e quase uva nenhuma que se viu, tanto do locutor 
quanto do interlocutor. Estivemos mergulhados num verdadeiro banho de falácias e faltas de vergonha de alguém que 
é tido como um homem quase perfeito, imbuído de valores, tido como espelho para a sociedade angolana, já até muitas 
vezes comparado com Jesus Cristo. Sinceramente, até gosto do trabalho que a SIC vem fazendo quando o tema é Angola, 
mas desta vez, queiram me desculpar senhores achei que o canal SIC devia alugar os serviços das magazines CARAS, ou 
PEOPLE porque esta entrevista com o Sr. Presidente José Eduardo dos Santos, esteve mais a concorrer pra uma entrevis-
ta cor de rosa, bem peculiares dessas revistas. 
 O meu conselho a juventude angolana é que peguem seus certificados e diplomas e tentem dar uma utilidade melhor, 
talvez como papel higiénico ou papel para enrolar bolinhos, porque sinceramente se esperam que os anos investidos nos 
estudos possam ser algum garante de lugares de destaque em empresas angolanas, meus caros esqueçam... o trabalho é 
todo para a juventude portuguesa qualificada!
 E pra não esquecer, assim que acabo de publicar este texto sou um frustradinho, sem estudo nenhum e que nuca conse-
gui um bom emprego por isso tento me influenciar pelas forças externas para colocar desordem no meu país.

 

Passo de gigante “in memoriam”
Encontramos no nosso baú de velharias uma A Quente’s datada de 2005,  isto é, de cerca de um ano antes de uma 

das reanunciadas eleições, sendo esta a que abortou em 2006. Escrevemos então que «Na última semana do 
mês de Julho teve lugar em Luanda um acontecimento singular, excepcional pela sua importância política e pelo 

altíssimo pendor simbólico que encerra. São gestos deste calibre que todo o angolano que se preza espera do Gover-
no e, como neste caso preciso, do senhor Presidente da República. Tanto assim é que a redacção do Folha 8 decidiu 
organizar um plebiscito a fim de apurar se deveria ou não fazer acto de penitência e apresentar ao Chefe do Estado 
não só as suas reiteradas desculpas por alguma crítica mais acerba saída da pluma de um ou outro dos seus “desinfor-
malizados” redactores, a propósito de tudo o que diz respeito ao seu consulado, único, de já lá vai para mais de 26 anos 
(único em muitos aspectos, por exemplo, por ser duplo e porque um destes dias será triplo e mesmo único no mundo, e 
digno de entrar no Guiness Book dos Recordes no que concerne a sua longevidade), mas também, pela mesma ocasião, 
felicitá-lo pela arrojada e espectacular decisão que tomou. Trata-se de um acto exemplar, que se insere na senda dos 
prodigiosos progressos que Angola tem feito da sua tortuosa rota rumo à democracia. Vejam só: o primeiro-ministro, 
teoricamente Chefe do Governo, mas que não é chefe a não ser de família e pouco mais, foi autorizado pelo Presidente 
da República, que se arroga o direito de ser Chefe do Governo e ocupa o seu lugar, a convocar e presidir uma sessão 
do Conselho de Ministros para análise e aprovação do regulamento da Lei Eleitoral.  Na nossa “drôle de democratie” 
trata-se de um passo de gigante. Pena é que essa autorização tivesse sido dada só para uma sessão. Mas a prudência 
morreu de velho e mais vale rédea curta, não é, senhor Presidente»?! 
A maka é que, quanto a progressos rumo à democracia, hoje, passados oito anos, estamos ainda mais atrasados que 
em 2005, e o ideal democrático angolano cada vez mais se parece com uma fugaz miragem.

Triste balanço do Canal 2
Parafraseando “lato sensu” a expressão «Quanto mais conheço os homens, 

mais eu gosto do meu cão», podemos, sem medo nenhum de errar, dizer que, 
«Quanto mais vejo o Canal 2, mais eu gosto do Canal 1», o que realmente 

constitui uma bofetada sem mão aos mentores daquele, visto que este, o Canal 1, 
também é bastante pobrezinho, embora inclua na sua programação um ou outro 
programa de alta qualidade. O único ponto em que o Canal 2 ganha ao primeiro, 
é no sector de “Informação”, mas por um motivo pouco abonatório, uma vez que a 
razão da vantagem se prende unicamente com o facto de haver menos informa-
ção e, portanto, menos “Desinformação” no Canal 2, quer dizer, menos horas de 
antena por dia a debitar notícias passadas no alambique das quimeras fabricadas 
pelo “ÉME”, portanto, menos oportunidades para enviar atoardas para o ar. Fora 
disso, a programação deste “canalzito” é um desastre cada vez mais inquietante. 
Muito recentemente, por exemplo, os telespectadores tiveram de gramar várias 
vezes por dia um mesmo espalhafatoso bloco publicitário de eventos diversos, 
espectáculos de teatro e outros musicais, que te deixam com vontade de rogar 
pragas durante uns bons 15 minutos, à espera do programa que queres ver, como 
sejam a segunda parte de um desafio do Girabola ou a telenovela da noite. Quinze 
minutos de publicidade!!?...Seguidinha!?... Isso é quase um programa inteiro, meus 
senhores! Esses cavalheiros estão a gozar com quem?
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e p a r t i ç ã o 
vocaciona-
da a fisca-
lização das 
normas ad-
ministrati-
vas, referiu 

que o valor arrecadado é 
resultado de 318 notifica-
ções emitidas, 81 multas 
aplicadas, 47 multas pa-
gas, 34 multas não pagas, 
217 embargos e 23 remo-
ções, segundo aponta, 
uma nota de imprensa da 
instituição a que o folha 8 
teve acesso.
O documento refere tam-
bém, o trabalho de venda 
ambulante, sendo que a 
repartição dos Serviços 
de Fiscalização de Via-
na, realizou várias cam-

panhas de sensibilização 
para acabar com os cons-
tantes casos de desacatos 
às orientações da Admi-
nistração Municipal de 
Viana, em relação às ven-
das anárquicas de produ-
tos alimentares no casco 
urbano e arredores.
Ainda na nota, destaca so-
bre o trabalho de demoli-
ção de obras não autoriza-
das, a repartição demoliu 
58 obras entre casebres, 
casas de construção defi-
nitiva, vedações em zonas 
tidas como reserva do Es-
tado e o embargo de 217 
obras em terrenos ocupa-
dos por supostos invaso-
res na área do Kikuxi, Ca-
palanga e Bita Sapú, como 
foram recolhidos diversos 

materiais de construção.
Quanto ao trabalho de 
coordenação, com outros 
organismos, o relatório 
informa que a Repartição 
dos Serviços de Fiscali-
zação da Administração 
Municipal de Viana, du-
rante o período em aná-
lise manteve coordena-
ção com  todos os órgãos 
afectos a Administração 
Municipal, Polícia Nacio-
nal e Militar, Programas 
Sociais do Zango e Sapú, 
facto que permitiu alcan-
çar êxitos nas tarefas pla-
nificadas.
A fiscalização continua a 
trabalhar nos terrenos ti-
dos como reserva do Es-
tado, nas áreas da Sapú e 
Tande KM-30.

FISCALIZAÇÃO ARRECADA MAIS 
DE CINCO MILHÕES DE KWANZAS

R
A Repartição dos Serviços de Fiscalização 
da Administração Municipal de Viana, 
arrecadou durante o primeiro trimestre do 
ano em curso, cinco milhões e 106 mil 390 
kwanzas, resultado das multas aplicadas 
face as transgressões administrativas 
daquela circunscrição. 

TEXTO DE TONI NETO

VIANA
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compra de 
15% do Blo-
co 21-09 da 
Nazaki será 
feita pela 
S o n a n g o l 
P e s q u i s a 

e Produções, uma das 
subsidiárias do grupo So-
nangol. A informação foi 
avançada pela agência de 
notícias Bloomberg, que 
consultou o decreto legal 
que autoriza a operação, 
datado de 28 de Fevereiro 
do corrente ano.
A transacção dará à So-
nangol 35% do Bloco. 
Sendo que a maior quota 
pertence à Cobalt Inter-
national Energy, supos-
tamente da Isabel dos 
Santos, multimilionária 
africana, com 40%. A 
Nazaki conservará 15% e 
os restantes 10% são da 
Alper Oil Ltda, empre-
sa pertencente a Manuel 
Vicente, segundo aponta 
alguns meios de comuni-
cação social.

Segundo o Site de notí-
cias, relata que a compra 
de metade da participa-
ção da Nazaki no Bloco 21-
09 deverá contribuir para 
que a Sonangol alcance a 
meta de produção de dois 
milhões de barris por dia 
até 2017, um crescimento 
de mais de 10%.
A operação no Bloco é 
assegurada pela Cobalt 
International Energy, que 
em Março anunciou que os 
testes tinham sido “excep-
cionais” e que a produção 
devia arrancar em 2016.
A Cobalt, com sede em 
Houston, Estados Unidos, 
é, segundo a Bloomberg, 
detida, entre outros, pelo 
Goldman Sachs, First Re-
serve, Riverstone Holdin-
gs, Carlyle Group e KERN 
Partners. As ligações da 
Nazaki a dirigentes angola-
nos motivaram uma inves-
tigação do Departamento 
de Justiça dos Estados Uni-
dos e da US Securites and 
Exchange Commission, 

equivalente à Comissão 
de Valores Mobiliários, à 
Cobalt, em 2011, recorda a 
Bloomberg.
A Bloomberg noticiou tam-
bém que existe outro de-
creto que autoriza a com-
pra de 15% do Bloco 15-06 à 
Total SA, mostrando que a 
Sonangol está a dar corpo à 
estratégia de investir mais 
de oito mil milhões de dó-
lares na exploração de pe-
tróleo na próxima década.
A procura do ouro ne-
gro, para enriquecimento 
ilícito e a lenta morte da 
população pobre em an-
gola, a empresa Nazaki 
Oil & Gaz é detida, em 
partes iguais, para além 
de Manuel Vicente, por 
Manuel Hélder Vieira 
Dias, conhecido como 
“Kopelipa”, ministro de 
Estado da Casa Militar do 
Presidente José Eduardo 
dos Santos, e pelo general 
Leopoldino Fragoso do 
Nascimento, consultor de 
“Kopelipa”.

MANUEL VICENTE VENDE 
EMPRESA AO ESTADO ANGOLANO

A
Nazaki Oil & Gaz vendeu 15 porcento do 
bloco petrolífero à Sonangol, empresa 
da responsabilidade do Estado angolano. 
A referida empresa pertence ao alto 
dirigente angolano, Manuel Vicente, vice-
presidente da República de Angola e mais 
dois generais próximos ao Presidente da 
República. 

TEXTO DE TONI NETO
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Lead deste 
texto, ba-
seado em 
citações de 
Simone de 
B e a u v o i r , 
em resumo: 

“Se permanecemos muito 
tempo no poder, veremos 
que toda a vitória um dia 
se transforma em derro-
ta”, induz confirmarmos o 
adágio segundo o qual: “A 
história repete-se”. Coin-
cidentemente, e tal como 
temos vindo a relembrar, 
nos trabalhos anteriores 
fizemos alusão as revolu-
ções sociais. Os cidadãos 
turcos maioritariamente 
jovens idos da classe média 
urbana, estudantes univer-
sitários, trabalhadores do 
privado, senhoras e meni-
nas domésticas e todos os 
apologistas da laicidade e 
liberdades dos cidadãos, 
como se tivessem escuta-
do, saíram igualmente as 
ruas de Istambul e Ankara, 
ocuparam já pela segunda 
semana a célebre Praça 
Taksim, uma espécie de 
Praça da Liberdade_ ao 
jeito de Praça da Indepen-
dência, concebida para os 
cidadãos exprimirem suas 
motivações de forma livre. 
Os jovens querem fazer va-
ler seus direitos, numa re-
ferência de gratidão pelas 
conquistas de Kemal Ata-
türk, 1° Presidente da Tur-
quia em 1923, contra aquilo 
que consideram “Abuso 
de Poder” do Primeiro-mi-
nistro turco-conservador, 
Recep Tayyip Erdogan de 
quem exigem demissão 
imediata e sem concep-
ções. Erdogan, valendo-se 
de alguns resultados elei-
torais precedentes pouco 

limpos do seu Partido AKP 
– Partido Conservador da 
Justiça e do Desenvolvi-
mento, quer atropelar os 
princípios democráticos e 
impor o seu querer auto-
ritário. Contudo, a seme-
lhança de outros ditadores, 
vendo a determinação dos 
jovens que se vêm multi-
plicando na Revolta, impu-
tou a responsabilidade da 
sublevação ao partido da 
oposição, o Partido Repu-
blicano do Povo, de extre-
ma-esquerda DHKP-C, seu 
principal adversário. 

O REVERSO 
DO PODER ABSOLUTO
Erdogan esqueceu-se que 
ao concentrar a si todos os 
poderes e decisões políti-
cas, naturalmente se estava 
a queimar e teria de assu-
mir até as borradas e gatu-
nagens de seus colabora-
dores, todos agora no “Não 
sou eu; o chefe é quem 
manda”. Para agravar as 
coisas propositada ou in-
conscientemente, Erdogan 
furioso com os protestos 
e a determinação dos jo-
vens declarou, de regresso 
de uma visita ao Magreb: 
“Vale mais uma juventude 
religiosa do que bandos de 
drogados e bêbedos”. Por 

estas e outras razões, seu 
plano é o de aplicar as leis 
fundamentalistas e subs-
tituir algumas escolas por 
Mosquitas, para endoutri-
narem o Corão. 
A maioria dos turcos não 
querem trocar por nada 
deste mundo o Estado 
Laico e Democrático da 
Turquia, por um Estado 
Islâmico. É tudo isto que 
tem provocado a fúria da 
nova sociedade doida pelas 
novas tecnologias e dispos-
ta a tudo para defender a 
liberdade que lhes dá asas 
para voos mais altos do 
que aqueles que os papoi-
tes islamitas pretendem. 
Mas corrijo, estas reacções 
não se limitam aos jovens, 
e muito longe de se pensar 
que são arruaceiros. Na 
linha da frente das contes-
tações, estão intelectuais 
de fibra fina, advogados 
e homens de letras que 
descodificam as leis e jul-
gam as atitudes; artistas e 
estudantes universitários 
sobretudo que se perfilam 
nos cortejos, homens de 
arte, e outras proeminentes 
figuras que se consciencia-
lizaram que este tipo de go-
vernação não leva o país a 
lado algum.
De acordo Orhan Kemal 

 A PRIMAVERA TURCA

HIPOCRISIA E CRUELDADE DE UM DITADOR II

Cengiz, Advogado e mili-
tante dos Direitos Huma-
nos, acusa com todas as 
energias o Primeiro-minis-
tro de estar a fazer diversão 
ao aludir como causa das 
manifestações a deriva li-
bertina da juventude. Tam-
bém não concordam muito 
que o Primeiro-ministro 
se aproveite para justificar 
as reacções da rua, serem 
contra exclusivamente o 
extremismo islâmico. A 
verdade é que, as mulheres 
e homens esclarecidos da 
Turquia, já não suportam 
mais o carácter autoritaris-
ta do Regime de Erdogan, 
depois de 10 anos, que por 
sinal levou o Estado num 
bom caminho ao funda-
mentar a Turquia como 
Estado Laico, Democrático 
e de Economia Liberal. A 
Turquia é hoje a décima 
quinta economia do mun-
do, mercê do crescimento 
económico considerável, 
sem inflação e de um de-
senvolvimento humano 
digno de realce. Estas ati-
tudes voltaram a levantar 
fantasmas nas mentes dos 
responsáveis europeus en-
carregues de decidir a en-
trada da Turquia na União 
Europeia, luta iniciada des-
de 2005.
Mas, alucinado pela su-
posta simpatia colhida, 
decidiu exprimir sua 
real motivação religioso-
-islâmica. Como medidas 
ordenou a construção de 
uma Mosquita e de um 
Centro Comercial, justa-
mente no local do Parque 
Gezi e descambou para a 
via do radicalismo ao pre-
tender implementar as leis 
do Corão (Bíblia Islâmica), 
severamente contestada 

pela juventude que tem ex-
periências amargas de um 
passado não longínquo e 
segue as consequências de 
outros países que sofrem 
as agruras da Charia (pre-
ceitos religiosos islâmicos).

O GRITO DO PRESI-
DENTE DA REPÚBLICA 
Recorda-se que o Presiden-
te da República, Abdullah 
Gül, (citado pelos médias), 
num discurso mais conci-
liante, ralhou e foi contra 
a atitude considerada ir-
responsável de Erdogan 
ao pretender servir-se dos 
resultados eleitorais de seu 
Partido para chamar a legi-
timidade popular e a lega-
lidade constitucional para 
fazer o que bem entender 
do povo. O Presidente fez 
recordar: “Uma Democra-
cia não significa somente 
(uma vitória) nas eleições. 
“É natural, continuou o PR, 
‘que haja no seio da socie-
dade opiniões diferentes 
sobre vários sujeitos, ex-
pressas pelas manifesta-
ções pacíficas”, sublinhou, 
acrescentando que “as 
mensagens de boa vontade 
“dos manifestantes”, foram 
bem recebidas por ele. Esta 
atitude do Presidente não 
soou nada bem ao Primei-
ro-ministro. Entretanto, 
Bülent Arinç, vice-Primei-
ro-ministro, também Che-
fe do Governo, seguiu os 
trilhos do Presidente con-
tra o propósito de Erdogan 
islamisar a Turquia. Para 
ele: “Nós não temos o di-
reito ou o luxo de ignorar o 
povo. As Democracias não 
podem existir sem oposi-
ção”, sublinhou, prometen-
do um recuo as posições 
do Primeiro-ministro.

O

Quando entramos no poder verificamos que somos amados, idolatrados, verdadeiros deuses. Quando 
aí permanecemos muito tempo verificamos que tudo o construído se volta contra nós. Passamos a ser 
simplesmente odiados, rejeitados, autênticos demónios. O castelo de rosas construído se transforma em 
castelo de espinhos. É justamente isso que se passa com os ditadores, populistas, hipócritas e sanguinários, 
porque incompetentes e ignorantes, sem uma visão consentânea sobre a evolução das coisas e da vida das 
sociedades e seus povos. 

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA
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O SILÊNCIO 
DOS MÉDIAS
As repressões desmedidas 
contra os manifestantes, 
mostram bem o quanto 
estes senhores estão des-
fazados da realidade. O que 
é vergonhoso, é o silêncio 
conivente dos médias esta-
tais. A televisão por exem-
plo, praticamente nada pu-
blica sobre os protestos e o 
pedido e a exigência dos jo-
vens que não querem mais 
por nenhuma alma sagrada 
ao mundo, ver Erdogan a 
brigar mais um mandato, 
depois dos 10 anos que ali 
passou, apesar de ele estar 
a procurar formas de alte-
rar a Constituição, iludin-
do-se com os resultados 
obtidos nas anteriores. Um 
autêntico Blackout. Se algo 
publicarem é tudo destor-
cido e manipulado. Este si-
lêncio das médias, compra-
do pelo Primeiro-ministro, 
é também uma das causas 
que leva a elevar o tom 
dos manifestantes. Como 
consequência da ilusão de 
grandeza da massa eleito-
ral, Erdogan fez com que 
fosse incluída na Constitui-
ção a eleição do Presidente 
da República ao sufrágio 
Universal, até aqui indica-
do pelo Parlamento, isto 
visando o posto. Provavel-
mente tenha igualmente 
sido esta atitude promoto-
ra das declarações do PR 
contra as decisões de Er-

dogan face aos protestos.
Contudo, a União Euro-
peia, com destaque para o 
Departamento responsável 
pelo alargamento da Euro-
pa, alertou Erdogan, sobre 
os riscos de manter cativo 
os meios de comunicação. 
Estes meios na sua maioria, 
são monopólios de gente 
ligada ao poder, logo, com 
muito pouca margem de 
manobra.
Graças as redes sociais, 
agora muito mais o TWIT-
TER, a realidade tem saí-
do para o mundo inteiro. 
Tudo hoje é exposto e 
nada os consegue travar, 
fotografias, vídeos, mensa-
gens, em segundos e aos 
milhares são expedidas.

CARACTERÍSTICAS SE-
MELHANTES DOS DI-
TADORES
Governam com mão-de-
-ferro, impõem aos seus 
uma vida sufocante, de 
austeridade socioeconó-
mica permanente e uma 
pressão psicológica terrí-
vel que conduz o povo a 
miséria, tanto do nível de 
vida, como de consciência 
(O Sim Senhor passa a ser 
cultura).
Face a esta deriva auto-
ritarista do Presidente as 
populações de hoje, sobre-
tudo, impedidas em pegar 
em armas para protago-
nizar as revoluções san-
grentas dos anos 60, con-

tudo munidas com outros 
meios tecnológicos evo-
lucionistas, como as redes 
sociais e salvaguardadas 
pelos direitos cívicos hoje 
universais, encetam as 
manifestações “violentas”, 
motivadas pelo carácter 
taciturno, intransigen-
te, intolerante do ditador 
na lógica retrógrada que 
os identifica a todos sem 
excepção do: “Depois de 
mim, apenas eu”, pensan-
do que o povo lhes deve 
favores_ por isso que se 
submetam a vassalagem 
pela grandiosidade das 
obras que fazem. Nunca 
voltam o dedo acusador 
contra eles próprios, nun-
ca são responsáveis de 
seja o que for. Logo, se jul-
gam incontornáveis, ini-
gualáveis, omniscientes, 
portanto, intransigentes, 
duros e intratáveis.
Se consideram imediata-
mente vítimas de (falsos) 
complôs e de manipula-
ções dos partidos de opo-
sição. Nunca atribuem as 
revoltas populares ao ele-
var da consciência nacio-
nal “embora em catimini o 
admitam”. Diante de todas 
estas posições, natural-
mente o povo exasperado, 
não tem outro escape se 
não rebelar-se.
Por natureza os ditadores 
como forma de assegu-
rar uma legitimidade que 
o povo lhes nega e uma 

legalidade que por meios 
lícitos não podem obter 
se servem dos métodos 
de governação comunis-
ta: concentram em suas 
mãos todos os poderes, 
usam a propaganda para 
denegrir, até mesmo dia-
bolizar potenciais adver-
sários, provocando o ódio 
dos mais ignorantes con-
tra os líderes acusando-os 
de antidemocráticos e de 
não conseguirem os desa-
lojar do poder por vias do 
sufrágio universal (urnas). 
Porém, enquanto reduzem 
os povos à escória, eles le-
vam uma vida de luxúria. 
A maior parte deles são 
formados nas escolas de 
ideologias de esquerda que 
apregoam os falsos ideais 
dos pobres.
Só isto pode justificar as 
actuais revoltas populares 
“as Primaveras”, prota-
gonizadas pela juventude 
lúcida que se vê não só 
sacrificada, mas perdida e 
sem esperanças de alguma 
mudança credível e justa. 
À massa dos manifestan-
tes, juntam-se os sindica-
tos que aproveitam para 
reivindicar algumas ano-
malias no ramo laboral.

AS REVOLTAS POPU-
LARES OU MELHOR 
DOS CIDADÃOS
Para não dizerem que fa-
lamos de forma fortuita 

ou gratuita, temos feito 
referência como teste-
munha às mais recentes 
e triunfantes revoluções 
populares, como foi o 
caso da Tunísia, Egipto, 
por exemplo, sem nos 
esquecermos da Líbia e 
Síria por outros ou mes-
mos motivos. Todas elas 
convergiram num ponto: 
“O poder ditatorial sem 
limites e intemporal!”. 
Todos eles concentram 
poderes, usam a polícia 
pública e secreta; arre-
gimentam a Comunica-
ção Social para lavagem 
da imagem pessoal; vei-
culam falsas informa-
ções com o propósito 
expresso de semear o 
ódio; assaltam os cofres 
do Estado, adulteram as 
constituições; promo-
vem associações cívi-
cas e de solidariedade 
fictícias; privatizam o 
património estatal sem 
concurso público, mas 
a proveito e em nome 
de seus familiares e co-
laboradores; encorajam 
o tráfico de influência, 
tudo no interesse uni-
pessoal. Mas os povos, 
com realce para os cida-
dãos, já não são os mes-
mos de hoje. Mudaram 
contra a obsessão ditato-
rial dos homens do pre-
sente com mentalidades 
e procedimentos do pas-
sado remoto! FIM
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uando eram 
vinte horas 
do dia vinte 
e quatro (24) 
de Maio, 
Adolfo Do-
mingos Bo-

telho foi levado ao hospital 
do Prenda pelos familiares 
devido a febres altas, mas 
segundo os acompanhan-
tes, o jovem “ainda con-
seguia caminhar pelos 
próprios pés”.
Tão logo chegaram na insti-
tuição sanitária verificaram 
uma multidão que esperava 
ser atendida no serviço de 
urgências, porém, Adolfo 
e parentes juntaram-se à 
mesma de forma paciente.
O tempo passou e apenas 
as três horas, isto já no dia 

seguinte, depois de sete 
horas desde a chegada, o 
jovem foi atendido e ime-
diatamente internado devi-
do ao seu quadro clínico 
alarmante.
“O médico dizia que a ten-
são estava alta demais, por 
isso não poderia regressar 
à casa naquele dia”, conta 
a senhora Luisa, tia do fal-
ecido.
Sem saberem ao certo o 
que aconteceu nos dias em 
que esteve hospitalizado, 
isto porque os médicos 
nada diziam, os familiares 
do jovem, inconsolados 
foram informados no dia 
vinte e nove (29) que Ado-
lfo seria levado ao hospital 
Josina Machel para realizar 
exames de Tomografia Axi-

al Computadorizada “TAC” 
na cabeça. 
“E foi assim que Adolfo 
começou a viver as últimas 
péssimas horas de sua ex-
istência”, lamentaram os 
familiares.
Devido ao delicado aparato 
técnico-médico em que 
Adolfo estava ligado, urgiu 
transportar o mesmo numa 
ambulância, pois estão equ-
ipadas para proporcionar 
condições de locomoção 
dos doentes sem precisar 
desligá-los dos fármacos in-
dispensáveis.
O espanto da família Simões 
surgiu quando a médica 
de serviço informou-lhes 
que não havia ambulância 
disponível no hospital, e 
em seguida mandou-lhes 

procurar uma, isto caso de-
sejassem realmente levar 
o paciente para fazer o ex-
ame.
Confusos e agitados, pois 
a vida do filho, sobrinho, 
primo e neto estava em 
risco, Luísa implorou em 
dois motoristas de am-
bulâncias Suporte Vital, na 
altura acabadas de chegar 
no local, mas sem sucesso, 
porque ambos alegavam 
que foram chamados para 
uma emergência.
No período da tarde, outra 
ambulância irrompeu pelo 
hospital, e novamente dona 
Luísa chorou ao pedir ajuda 
para que transportassem 
o sobrinho até ao Josina 
Machel, e ouviu a resposta 
anterior e mais o conselho 

Q

FALTA DE AMBULÂNCIA 
CAUSA MORTE DE PACIENTE
Adolfo Domingos 
Botelho de Carvalho 
Simões, cidadão de 
37 anos de idade, 
faleceu no hospital 
do Prenda, na noite 
do dia 29 de Maio, 
após ter aguardado 
por “uma simples 
ambulância” desde 
as seis horas da 
manhã para se 
deslocar até ao 
hospital Josina 
Machel. 

TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO

HOSPITAL DO PRENDA
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de ligar ao director do Su-
porte Vital, inclusive for-
neceu o contacto telefóni-
co. A ligação foi efectuada 
e rapidamente foi providen-
ciado o transporte.
“Só para tirar o Adolfo do 
hospital até ao carro não 
tinha nenhum funcionário 
para fazer isso, fomos nós 
que tivemos de fazer e com 
agravante de irmos sozin-
hos ao hospital”, declara 
Luísa.
Como se não bastasse, 
foram informados que a 
responsável pelo exame 
de TAC não se encontrava 
no Josina Machel e que ap-
enas regressaria as vinte 
horas, pelo que deveriam 
retornar ao hospital onde 
saíram porque a ambulân-
cia não poderia permanecer 
naquele recinto. E assim ac-
onteceu.
Posteriormente, quando 
eram aproximadamente 
dezanove horas e trinta 
minutos, a família Simões 
começou a procurar outra 
ambulância para regres-
sarem ao Josina Machel, na 
esperança de encontrarem 
a médica que faria o exame.

Desta vez foram mais 
metódicos e deslocaram-se 
até a Rádio Nacional de An-
gola, depois de ouvirem que 
“não tem ambulância” nos 
serviços de Protecção Civil 
e Bombeiros localizado ao 
lado da mesma estação ra-
diofónica.
Bismarck José, jornalista da 
RNA, cônscio da respon-
sabilidade social da profis-
são e da emissora, proferiu 
um comunicado urgente a 
solicitar uma ambulância. 
Alguns minutos passaram 
e duas chamadas telefóni-
cas aconteceram, uma por 
parte do Suporte Vital e 
outra dos Serviços de Pro-
tecção Civil e Bombeiros.
No momento em que iam 
buscar Adolfo para colocá-
lo numa das ambulâncias 
conseguidas com muito 
sacrifício, receberam a notí-
cia de que o jovem havia 
falecido.
“Nós gritamos muito 
naquele hospital que dizem 
ser para tratar o povo, e nin-
guém conseguia nos tirar 
dali porque assistiram o que 
passamos”, desabafaram.
Segundo o boletim de óbito, 

a causa da morte de Ado-
lfo Domingos Botelho de 
Carvalho Simões é AVC 
Hemorrágico.
Como consequência do fal-
ecimento do jovem Adolfo, 
a avó “apanhou um ataque 
cardíaco” e encontra-se 
hospitalizada, “mas não no 
hospital do Prenda nova-
mente”.

DIRECTOR-GERAL EN-
CORAJA  “DENUNCIEM 
PARA PUNIRMOS”
Rodrigues Leonardo, Di-
rector-Geral do hospital do 
Prenda, reconhece que “tais 
actos desprezíveis são sus-
ceptíveis de acontecer em 
qualquer instituição”, por 
isso exorta com bastante 
veemência aos lesados a 

efectuarem queixas na di-
recção do hospital sempre 
que se sentirem discrimina-
dos por funcionários da uni-
dade sanitária que dirige, no 
intuito de evitar a repetição 
destas práticas.
“Aconselho aos familiares 
neste caso concreto a apre-
sentarem queixa, porque só 
assim poderemos identifi-
car os responsáveis e puni-
los”, declarou Leonardo em 
exclusivo ao Folha 8.
Sobre as ambulâncias, o 
Director-geral clarifica 
que o sistema montado 
de cobertura aos hospi-
tais não admite que tais 
episódios aconteçam, isto 
porque todo o funcionário 
tem os contactos do cen-
tro de coordenação destes 
meios e sabe que basta um 
simples telefonema para 
que apareçam. Porém, Rod-
rigues Leonardo vai mais 
longe ao afirmar que “as 
ambulâncias Suporte Vital 
tiveram origem no hospital 
do Prenda, e os primeiros 
funcionários a serem capac-
itados com o curso de uti-
lização destes serviços de 
emergência são os mesmos 
que trabalham aqui”.
Rodrigues Leonardo des-
confia ainda de possíveis 
“armadilhas” para manchar 
a imagem da direcção do 
hospital, e consequente-
mente originar a exoner-
ação do corpo directivo.
“Por isso, mais uma vez, 
peço aos utentes dos 
serviços públicos aqui 
prestados que denunciem 
sem medo porque tomare-
mos mesmo medidas”, con-
cluiu.
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PSICOLOGIA & VOCÊ 

O AMOR E A SEPARAÇÃO: PAIS E FILHOS (VIII)
NVUNDA TONET*

E ntende-se que 
é no seio da 
família onde 
o individuo 
adquire as 
noções de so-
c iab i l idade , 

regras, atitudes, altruísmo, 
etc. Necessitamos de uma 
maneira geral de relações 
precoces estáveis e se-
guras para o completo de-
senvolvimento da nossa 
personalidade e da ex-
istência fenomenológica. 
Contrariamente, a ideia 
social perpassada pela co-
municação social e pelas 
redes de entretenimento 
digital, o romance não é 
necessariamente um pré-
requisito para a felicidade, 
mas é verdade que algu-
mas das nossas relações 
têm de ser estimulantes 
e uma relação estimu-
lante pode acontecer com 
qualquer pessoa – alguém 
que não se limita a ouvir, 
mas a superar desafios. 
Abordamos o ponto de 
vista relacional, tanto na 
conjugalidade como na 
parentalidade para re-
forçar a predisposição 
psicológico para o vínculo 
emocional que se esta-
belece no seio familiar. O 
vínculo afectivo permite 
o reconhecimento dos 
limites, a valorização do 
outro enquanto ser, como 
mantem a harmonia famil-
iar e a tao desejada coesão 
social. Se as famílias não 
têm vínculos afectivos 
nas suas relações, logo 
não podemos esperar que 
os indivíduos apresentem 
equilíbrio emocional.  
1-      Um dos aspectos 
típicos e das preocu-
pações comuns dos pais 
actuais, segundo Leonor 
Balancho (2012), autora 

do livro “Ser pai hoje”, é 
o da gestão equilibrada da 
carreira e da família. Não 
descurando as dificul-
dades quase insuportáveis 
para conseguir viver fi-
nanceiramente estável 
numa cidade cosmopolita 
como é o caso de Luanda, 
precisamos de envolver e 
fazer perceber que a pa-
rentalidade não envolve 
somente a componente 
financeira. O descuida na 
supervisão parental que se 
assiste actualmente princi-
palmente no meio urbano, 
nos colégios e na nova 
burguesia endinheirada 
reflecte o dispositivo de 
futilidade assente na hier-
arquia das relações famil-
iares. Se um menino de 12 
ou 14 anos de idade, nunca 
viu os pais a saírem juntos 
para um jantar romântico, 
para um concerto, para o 

lançamento de um livro, 
para inauguração de uma 
exposição de pintura, que 
imagem mental a criança 
guardará na sua memória 
sobre conjugalidade? Tal 
como dizia Gandhi, mas 
do que as nossas palavras, 
valem os nossos actos. 
Costumo defender hodi-
ernamente, que a pre-
paração psicológica para 
constituir família envolve 
cedência emocional e 
pessoal. Quando resolv-
ermos constituir família, 
temos de necessariamente 
adoptar posturas, preser-
var acções e modelar as 
nossas atitudes em ben-
eficio da parentalidade 
e conjugalidade e não 
satisfazer unicamente a 
qualquer custos os desejos 
libidinais.  
2-      Como envolver as 
crianças em actividades 

lúdicas? Alguns colegas de 
profissão questionam-se 
sobre o desenvolvimen-
to precoce das crianças 
em Luanda. As crianças 
aprendem mais com os 
adultos do que com os 
seus amigos da mesma 
idade. Nós, os adultos, te-
mos tornado as crianças 
“adultos em miniaturas”. 
Levamos as crianças, as 
sessões para maiores de 
18 anos, as reuniões fa-
miliares, em comemo-
rações satânicas as crian-
ças estão presentes, em 
concertos nocturnos as 
crianças estão presentes, 
entre outros exemplos. 
Se quisermos falar em 
precocidade, temos de 
ter consciência das nos-
sas atitudes enquanto 
formadores de opinião 
e atitudes. Precisamos 
rever as nossas opções 

em benefício da colectivi-
dade. Os adultos, de uma 
forma geral, preocupam-
se apenas com a sobre-
vivência material, com 
aquilo que é observável 
ou palpável. Torna-se in-
dispensável promover a 
auto-observação. A auto-
observação não significa 
auto-obsessão. Trata-se de 
uma ferramenta que nos 
ensina a não nos deixar-
mos dominar por pen-
samentos e sentimentos 
obsessivos.  
3-     Para gerir a familia, 
o pai actual precisa de 
compreender que assume 
uma multiplicidade de 
papéis na conjugalidade, 
na educação dos filhos e 
na sociedade e este pa-
pel só pode ser desem-
panhado com eficácia se 
tiver gestão pessoal, eco-
nomico e emocional ca-
paz de equilibrar os varios 
momentos da vida em 
familia. Ou em síntese, re-
correndo ao que nos dizia 
o poeta brasileiro Carlos 
Drummond de Andrade 
“a cada dia que vivo, mais 
me convenço de que o 
desperdício da vida está 
no amor que não damos, 
nas forças que não usa-
mos, na prudência egoísta 
que nada arrisca, e que, 
esquivando-se do sofri-
mento, perdemos também 
a felicidade. A dor é inevi-
tável. O sofrimento é op-
cional.” 
Continua na próxima 
edição

*Psicólogo Clínico no Hos-
pital Psiquiátrico de Luanda
Professor de Psicopa-
tologia Geral na Uni-
versidade Óscar Ribas                                                                                                 
E-mail: nvundat@gmail.
com

A conjugalidade e a parentalidade apesar de caminharem na mesma direcção, na realidade angolana 
constituem conceitos e modelos de vida equidistantes. Os termos em referência fazem alusão, ao que 
denominamos “ser pai” ou “ser mãe”; ser “marido” e “ser esposa”. 



FOLHA8  08 DEJUNHO DE201338 // CRÓNICA

c e r i m o -
nial, breve, 
conciso e 
expressivo, 
serviu para 
legitimar os 
20 proemi-

nentes membros da CASA-
CE nas vestes de Secretários 
Nacionais do Executivo, 
já nomeados no dia 05 de 
Abril, logo na sequência do 
I° Congresso Extraordinário, 

realizado nos dias 2, 3 e 4 
de Abril de 2013, na Tenda 
de Conferências Internac-
ionais de Talatona.
Na ocasião e depois de 
terem sido apresentados 
um à um e de terem assi-
nado o Livro Protocolar 
da Ordem de Serviço, o 
Presidente aproveitou o 
ensejo para deixar algu-
mas palavras de reflexão e 
linhas orientadoras, numa 
espécie de guia de conduta 
e acção de todos aqueles 
que doravante estarão a 
testa destes órgãos reitores 
do Secretariado Politico do 
Executivo Nacional, lem-
bramos, capitaneado pelo 
Dr. Leonel Gomes.
Na presença dos órgãos 

da Comunicação Social, 
Chivukuvuku manifestando 
preocupação pelo clima 
de insegurança que se vive 
com realce para os últimos 
tempos, começou por so-
licitar a augusta assembleia 
a prestação de um minuto 
de silêncio em memória 
dos três polícias e dois 
compatriotas membros da 
UNITA que também foram 
barbaramente assassinados 

em Cacuaco em Luanda e 
endereçou condolências aos 
familiares dos três polícias e 
os dois dirigentes da UNI-
TA mortos por elementos 
ainda desconhecidos. “Ape-
sar de serem cinco cidadãos 
angolanos pais de famílias, 
maridos e que deixam as 
suas famílias hoje enluta-
das e desprotegidas, é uma 
preocupação a dois níveis”, 
disse o Presidente da CASA 
e continuou:
- De um lado porque se 
começa a notar um nível 
crescente de criminalidade 
e que dá indicadores de 
problemas decorrentes do 
contexto social que o país 
vive, de extrema pobreza, 
desigualdades sociais.
- Do outro, também indica-
dores de fraquezas dos va-
lores morais, espirituais que 
fazem com que as pessoas 
perpetuem coisas inacredi-
táveis como aconteceu com 
a gerente do Banco Milleni-
um, Barbara de Sá Nogueira, 
um crime inaceitável. É esse 
nível de preocupação quan-
to ao acréscimo e subida da 
criminalidade não só em Lu-
anda, mas em todo país. 

É extrema preocupação se 
é que estamos outra vez a 
embarcar em crimes de na-
tureza politica. Precisamos 
de garantir ao país estabili-
dade; precisamos de garantir 
ao país serenidade para que 
todos possamos trabalhar 
no sentido de fazermos face 
aos grandes desafios que o 
país tem e para os quais o re-
gime tem demonstrado falta 
de vocação e falta de visão. 
Agora, se acrescermos aos 
problemas que já temos, são 
problemas estruturais da so-
ciedade, mais outros proble-
mas que mais dificuldades 
estão a criar na própria 
evolução do país. Espero 
que haja responsabilidade 
para que todos possamos 
abordar os nossos proble-
mas com responsabilidade. 
Os próximos tempos temos 
intenção de dialogar com as 
entidades do nosso país para 
podermos abordar todas es-
tas questões. 
Quanto as acusações fei-
tas pela UNITA à polícia 
nacional, ainda não temos 
dados. É possível que a 
UNITA tenha dados, mas 
não nos comunicaram, não 

temos dados que possam 
confirmar. Só esperamos 
que não estejamos a voltar 
outra vez para um ambi-
ente de crimes políticos. É 
verdade porque já temos 
muito trabalho a fazer para 
combater a criminalidade 
comum, e a criminalidade 
comum não se combate só 
com a repressão como o 
ministro do interior Ângelo 
Veigas veio a público dizer, 
tem que haver medidas de 
ordem politica, económica, 
social estrutural para fazer-
mos com que todo cidadão 
tenha espaço de realização 
e não precise de reverter a 
criminalidade.    
Depois do minuto de silên-
cio, Abel Chivukuvuku di-
rigiu-se aos secretários nos 
seguintes moldes: 
Vou dedicar breves palavras 
para os recém empossados. 
Em primeiro lugar para felic-
itar a todos os que assumem 
hoje responsabilidades do 
Secretariado Executivo da 
CASA-CE e exortar para 
que cada um com responsa-
bilidade assuma totalmente 
a sua área de acção. 
O dirigente da CASA-CE 

O

CHIVUKU - EMPOSSA SECRETARIADO
HOSPITAL DO PRENDA

Informações postas 
a circular dão 
conta que vários 
Oficiais Superiores 
e Subalternos da 
PN celebraram com 
vinhos e champanhes 
a exoneração 
da Comandante 
Provincial de Luanda 
da Polícia Nacional 
(CPLPN), Elizabeth 
Ranck Franque, a 3 de 
Maio de 2013.

TEXTO DE LUÍSA PEDRO
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CHIVUKU - EMPOSSA SECRETARIADO
tem que saber representar 
condignamente a direcção 
da CASA e os ideais da CA-
SA-CE;
O dirigente da CASA, tem 
que ter a capacidade de en-
tusiasmar seus subordina-
dos e os sues colaboradores;
O dirigente do Secretari-
ado Executivo tem que ter 
capacidade e preocupação 
permanente para garantir a 
coesão no seio da nossa coli-
gação e sobretudo desen-
volver práticas de diálogo 
sempre que haja diferença e 
diferendos; 
O dirigente da CASA-CE 
tem que ter a capacidade de 
planificar e organizar peri-
odicamente as actividades 
e desenvolver de acordo 
com os objectivos superi-
ormente estabelecidos; não 
pode haver improvisações 
que não iremos tolerar;
O dirigente da CASA-CE 
tem que ser activo e trabal-
hador, mas também tem 
que saber delegar tarefas já 
planificadas aos seus sub-
ordinados e colaboradores. 
Ninguém pense que pode 
fazer tudo sozinho. Trabal-
hando juntos podemos pro-
duzir melhor;
O dirigente da CASA-CE 
tem que saber dinamizar 
e acompanhar a execução 
das actividades planificadas. 
Não chega planificar porque 
é teórico. Importa saber te-
orizar, mas depois transfor-
mar na prática a execução 
daquilo que for teorizado;
O dirigente da CASA-CE, 
depois de planificar, depois 
de dinamizar a execução 
tem que ter capacidade de 
verificar, controlar e bal-
ancear periodicamente o 
nível de execução das activi-
dades estabelecidas;
O dirigente da CASA-CE, 
tem que saber gerir com 
transparência os parcos 
recursos disponíveis e pre-
star contas da execução fi-
nanceira e patrimonial. Não 
chega falarmos; temos que 
ser exemplo daquilo que 
nós dizemos;

O dirigente da CASA-CE, 
tem que ser um permanente 
defensor dos interesses do 
cidadão. A CASA só tem 
sentido de existir se for para 
lutar pelos profundos inter-
esses do cidadão e dos mais 
desfavorecidos em particu-
lar;
O dirigente da CASA-CE, 
tem que se assumir como 
a voz dos que não têm voz. 
O simples angolano que no 
mais recôndito espaço do 
território nacional não tem 
voz para defender os seus 
interesses. A voz dele tem 
que ser o dirigente da CA-
SA-CE;
O dirigente da CASA-CE, 
tem de servir de exemplo 
aos seus colaboradores e 

subordinados. Não basta ser 
chefe, mas sim a autoridade 
advém do exemplo que se 
transmite pelo trabalho, ir-
mandade e de abertura para 
abordagem de todos os as-
suntos da vida da nossa or-
ganização;
O dirigente da CASA-CE, 
tem que ter boa imagem e 
credibilidade junto do ci-
dadão eleitor.
Esses são, de entre outros 
os pressupostos de postura 
e o papel que esperamos 
de todos vós e através do 
qual também todos aqui 
colectivamente julgaremos 
as vossas acções e as vossas 
actividades.
Temos enormes desafios 
nos próximos tempos. A 

CASA-CE representa hoje 
a expectativa e a esperança 
do cidadão. Cabe a todos 
vós dirigentes da CASA-CE 
fazer com que esta expecta-
tiva não seja gorada, mas se 
realize a curto prazo.
Temos o desafio de sermos 
o factor relevante da vida 
politica nacional em 2015, 
nas eleições autárquicas, 
mas temos também o de-
safio de ser o factor deter-
minante da vida política na-
cional a partir de 2017. Para 
que possamos ser um factor 
relevante 2015 e factor deter-
minante em 2017, a CASA 
estabeleceu os cinco eixos 
estratégicos da sua acção:
1º Participação qualitativa _ 
em todos os nossos actos, 
em todas as nossas activi-
dades, em todos os órgãos 
do Estado onde estamos, 
por sermos ainda peque-
nos, temos que demonstrar 
participação qualitativa e a 
nossa grandeza tem que vir 
da qualidade da nossa par-
ticipação.
2º Crescimento_ como é do 
vosso conhecimento, con-
cordamos todos no Con-
gresso Extraordinário re-
alizado em Abril deste ano, 
que a CASA tem que cresc-
er e atingir em Dezembro de 
2014 mais de dois milhões e 
quinhentos mil novos mem-
bros. Essa é tarefa de todos, 
mas fundamentalmente do 
Secretariado Executivo Na-
cional, através das campan-
has periódicas de recruta-
mento de novos membros e 
apresentar balanços periódi-
cos.
3º Transformação_ tal como 
vem estabelecido nos Acor-
dos Constitutivos reafirma-
do durante o I° Congresso 
Extraordinário, a CASA-CE, 
hoje Coligação vai se trans-

formar até Abril de 2016 em 
Partido político. Para tal, o 
Conselho Presidencial já 
iniciou a estruturação do 
calendário de preparação 
das forças politicas, hoje 
parte da CASA. Assim, o 
Palma vai realizar em Ago-
sto deste ano o seu Con-
gresso de preparação para 
a transformação. O PPA vai 
também fazer o seu Con-
gresso de preparação para 
transformação em Setem-
bro deste ano. 
4º Consolidação_ não basta 
estruturarmos teorica-
mente, não basta indicar-
mos os responsáveis dos pe-
louros, não basta termos os 
secretários provinciais se a 
máquina não for funcional. É 
preciso consolidar as estru-
turas para que elas ganhem 
funcionalidade que possa 
garantir a materialização 
dos programas e atingir os 
objectivos nos prazos esta-
belecidos.
5º Afirmação_ a CASA-CE 
tem que se afirmar no fir-
mamento político nacional 
como a força politica, es-
perança dos angolanos e 
capaz de estruturar a trans-
formação positiva ordeira 
pacifica que o país precisa. 
Nos próximos tempos, é 
inevitável a mudança em 
Angola, mas é preciso ga-
rantirmos que a qualidade 
dessa mudança seja positiva, 
ordeira e pacífica e também 
fazermos com que a CASA-
CE seja o factor determi-
nante desta transformação.
É por isso que reitero mais 
uma vez os parabéns aos 
companheiros indicados, 
mas fiquem a saber que só o 
trabalho determinara se foi a 
escolha certa neste momen-
to. Obrigado!
FIM

EXECUTIVO NACIONAL
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s referidos 
agentes da 
Polícia Na-
cional feste-
jaram logo 
na manhã 
do dia supra 

a exoneração de Elizabe-
th Ranck Franque como 
Comandante da Polícia 
de Luanda e de Delegada 
Provincial do Ministério 
do Interior e foi colocada 
como Conselheira do Co-
mandante-geral da Polícia 
Nacional, Ambrósio de 
Lemos.  
Pois, fazendo fé às infor-
mações postas a circular, 
os agentes da Corporação 
passaram rapidamente a 
realizar várias chamadas 
telefónicas para se comu-
nicar uns com outros com 
bastante alegria. Para mui-
tos, a Comissária Elizabeth 
foi bastante arrogante e 
provocou a insubordina-
ção passiva dos subalter-
nos aos superiores hierár-
quicos. 
O Decreto Presidencial 
que exonerou a “famosa” 

Comandante Beth no-
meou automaticamente o 
Comissário António Maria 
Sita como substituto da 
mesma. Pois, António Sita 
foi durante alguns anos, 
Comandante Provincial da 
Polícia de Benguela e teve 
uma ligeira passagem a 
Província do Cunene.
O Presidente da Repúbli-
ca, José Eduardo dos San-
tos justificou a exoneração 
de Beth por conveniências 
de funções, desculpa que 
não colheu aos cidadãos 
que acreditam a referida 
exoneração ser fruto de 
pouca dinâmica por parte 
da Comissária em causa 
e o clima de insegurança 
que tem subido diariamen-
te na Província de Luanda.
Pois, os incidentes dos úl-
timos dias que levaram a 
morte a três agentes da 
Polícia Nacional, numa Es-
quadra Móvel na zona do 
Paraíso, bairro do Kikolo, 
no município do Cacuaco. 
E, os assassinatos de que 
foram vítimas dois altos 
dirigentes da UNITA, Par-

tido que acusa a Polícia de 
Luanda de ter realizado a 
referida chacina, também 
pesaram na balança contra 
a referida Comandante.
A PN tem de investigar 
quem matou os Polícias 
em Cacuaco e os militan-

tes da UNITA
Portanto, foi por cerca das 
2 horas da manhã do dia 1 
de Maio de 2013, que três 
agentes da Polícia da Or-
dem Pública foram sur-
preendidos e assassinados 
a tiros por elementos até 
aqui não identificados, na 
zona do Paraíso, no mu-
nicípio do Cacuaco. Pois, 
no dia seguinte quase as 
mesmas horas, foi a vez 
dos dirigentes da UNITA, 
também mortos crivados 
de balas por, segundo a 
UNITA, agentes da Polícia 
que se faziam acompanhar 
de coletes da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC) e alguns 
com fardas da PIR.
Estas duras acusações foram 
feitas pelo Secretário Muni-
cipal da UNITA de Cacua-
co, Pedro Panelas, durante 
a Conferência de Imprensa 
que realizou, a 5 de Maio de 
2013, no Secretariado Geral 
do referido Partido. 
De acordo Pedro Panelas 
que fez fé as explicações 
da esposa de Filipe Chakus-

sanga, inspector municipal 
da UNITA morto a tiro em 
Cacuaco, foram os agentes 
da Polícia vestidos com co-
letes da DNIC e outros com 
fardas da PIR que saltaram 
o quintal do mais alto man-
datário dos Maninhos, na-
quela circunscrição. 
“Eles (polícias) arromba-
ram a porta da sala, pu-
xaram o nosso maninho 
do quarto, ameaçaram a 
família dele e o mataram 
a tiros. Naquele mesmo 
instante, foram matar o 
António Kamuku, nosso 
Secretário-comunal do 
Kikolo”, contou Pedro Pa-
nelas. Face a estes males 
que minam a tranquilidade 
da sociedade, a hierarquia 
da DNIC deve orientar os 
agentes com datas mar-
cadas para descobrir os 
mentores destas situações, 
caso contrário, as práticas 
de assassinatos a agen-
tes da Polícia poderá se 
proliferar, e, as mortes a 
cidadãos políticos confun-
didos, também e isso não é 
bom para o país.

O

Informações postas a circular dão conta que vários Oficiais Superiores e Subalternos da PN celebraram com 
vinhos e champanhes a exoneração da Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional (CPLPN), 
Elizabeth Ranck Franque, a 3 de Maio de 2013.

TEXTO DE ANTUNES ZONGO

POLÍCIAS FESTEJAM EXONERAÇÃO DE BETH
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TEXTO DE ANTUNES ZONGO

LINHA FÉRREA NAS MÃOS DOS “DELINQUENTES”

as nossas 
últimas edi-
ções núme-
ros 1141, 1142 
e 1143 publi-
camos na 
nossa Página 

“Caso de Polícia”, matérias 
sobre a Linha férrea que 
divide o distrito do Sam-
bizanga do município do 
Cazenga.
Nas referidas peças, apre-
sentamos vários factos 
que, esperava-se uma 
pronta intervenção da 
Polícia Nacional. Pois, 
na referida zona que sita 
aproximadamente há 300 
metros do Posto da Polí-
cia do bairro São João, no 
Cazenga, os rapazes consi-
derados pelos moradores 
como altamente perigosos 
têm tentado a todo custo 
descarrilar o Comboio, co-
locando pedras perfiladas 
na linha férrea.
Vendo seus desejos frus-
trados, os jovens que 
também batem e assaltam 
cidadãos adultos, arremes-
sam pedras as locomo-
tivas. Portanto, o F8 tem 
alertado a Polícia Nacional 
sobre as consequências 

que podem advir daquelas 
situações, mas não tem ha-
vido respostas firmes con-
tra os referidos incidentes.
“Já houve morte na zona”
No passado dia 1 de Maio 
de 2013, um cidadão ainda 
não identificado foi en-
contrado morto no meio 
da Linha férrea, na manhã 
do dia supra. O referido 
defunto vestia uma camisa 
branca de barras azuis aos 
dois lados com uma calça 
Giniss, azul. 
O cidadão encontrado 
morto não apresentava 

ferimentos, mas possuía 
escoriações no pescoço 
parecendo ter sido morto 
por asfixia. Tão logo che-
garam ao local, os agentes 
da Polícia Nacional reti-
raram o corpo da zona e, 
aos nossos microfones 
alegaram o cidadão ter 
morrido por doença, mas 
a duvida dos moradores 
é a seguinte: “porque um 
doente sai de casa sozinho 
as madrugadas, descalço e 
percorre a linha férrea que 
é um local muito perigoso, 
cai devido a suposta doen-

ça?”, questionam os mes-
mos que diariamente são 
atormentados pelos jovens 
delinquentes.
Os habitantes daquela 
zona queixam-se diaria-
mente da ausência de Pa-
trulhamento, “nunca mais 
vimos um só agente da 
Polícia aqui, os miúdos fa-
zem e desfazem, a última 
vez que a Polícia cá esteve 
foram apedrejados pelos 
mesmos bandidos, agora 
o Sr. Jornalista imagina, se 
os polícias apanharam pe-
dras e nós? Esta localidade 

é sinistra”, disse outra mo-
radora que preferiu o ano-
nimato. 
Pois, há muito que o F8 
vem alertando estas situ-
ações, mas ainda sub-co-
mando de Elizabeth Ranck 
Franque, nada se fez. Por-
tanto, a mesma foi exone-
rada e aquela localidade 
continua sub-controlo dos 
jovens tidos marginais. Tal 
como os outros povos, os 
moradores daquela zona 
merecem viver em paz, 
sossegados sem chatices 
de miúdos delinquêntes.

TEXTO DE ANTUNES ZONGO

MININT DECEPCIONADO 
COM VÁRIOS INTELECTUAIS

M i n i s t r o 
do Interior, 
Ângelo de 
Barros Vei-
ga Tavares 
expressou-se 
decepciona-

do por não receber mensa-
gens de condolências, face 
aos assassinatos de que fo-
ram vítimas dois agentes da 
Polícia Nacional, numa Es-
quadra Móvel, em Cacuaco, 
na Província de Luanda.
O Ministério do Interior 
continuou até o fecho desta 
edição sem receber nenhu-
ma única mensagem de con-
dolências ou conforto por 

parte dos activistas cívicos, 
lamentou o titular da pasta, 
Ângelo de Barros Tavares, 
no dia 6 de Maio de 2013, 
quando empossava o novo 
Comandante do Comando 
Provincial de Luanda da Po-
lícia Nacional (CPLPN), An-
tónio Maria Sita.
Na ocasião do referido em-
possamento o ministro dis-
se, “lamento o facto deste 
comando não receber men-
sagens de condolências 
ou conforto de alguns que 
dizem defender a justiça, a 
paz e a democracia e pre-
feriram ficar com as mãos 
oprimidas e não fizeram o 

aceno de solidariedade de 
condenação a esse acto de 
injustiça”, reclamou o mi-
nistro do interior referindo-
-se aos dois agentes que 
foram “barbaramente” as-
sassinados, no passado dia 1 
de Maio de 2013, em Cacua-
co, Luanda.
Para o novo Comandan-
te de Luanda que saiu na 
Província do Cunene, o 
ministro Veiga o orientou a 
enriquecer a mensagem de 
segurança que se pretende 
passar a população da Ca-
pital, mas acima de tudo, 
ordenou o ministro, “deves 
trabalhar com a população”.  

O

N

CAZENGA/SAMBIZANGA
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m entrevis-
ta à agên-
cia Lusa, na 
sua casa, 
em Lisboa, 
a propósito 
do livro que 

hoje lança, o autor angola-
no explica que precisou de 
“abrir a janela e respirar um 
pouco de ar” depois dos úl-
timos livros que escreveu 
- “mais densos, pesados, 
complexos, obscuros, dolo-
rosos até”.
“A vida no céu” - que foi 
apresentado a 6 de Junho 
na livraria Ler Devagar - 
é um livro que Agualusa 
gostava de ter lido quando 
tinha 16 anos, a idade do 
seu filho mais velho, que 
vive em Angola, onde, ac-
tualmente, o regime tem 
“medo de uma dúzia de jo-
vens” que, volta e meia, se 
manifestam nas ruas.
Sendo verdade que hoje os 
jovens de 16 anos, em Por-
tugal ou Angola, “partilham 
referências culturais”, o es-
critor distingue o acesso do 
filho à internet, à cultura, 
ao mundo, realçando que 
“nem todos os angolanos 
têm essas facilidades”.
O regime de José Eduar-
do dos Santos mantém a 
“cegueira” em relação aos 

AGUALUSA SOBRE ANGOLA  

ESTÃO REUNIDAS CONDIÇÕES 
“PARA REVOLTA DE LARGA ESCALA”

E
TEXTO DE LUÍS MANUEL CABRAL*

O escritor 
angolano José 
Eduardo Agualusa 
considera que 
Angola “é uma falsa 
potência”, onde 
domina a “falta 
de inteligência” e 
estão reunidas as 
condições “para 
uma revolta de 
larga escala”.  

“mais desfavorecidos” e 
“ignora totalmente a misé-
ria da população”, vivendo 
uma espécie de “endocolo-
nialismo”, descreve.
À semelhança do cenário 
criado para o livro, os ricos 
vivem em dirigíveis luxuo-
sos - com nomes de gran-
des cidades reais, como 
Paris - e os pobres reme-
deiam-se em balsas-balão, 
depois de um dilúvio ter 
impedido todos de conti-
nuarem a viver na terra, 
obrigando-os a mudarem-
-se para o céu. “É a história 
do mundo em suspensão”, 
mas, na terra como no céu, 
“as diferenças sociais” per-
sistem.
Também em Angola, “um 
pequeno grupo de pesso-
as”, todas ligadas ao parti-
do no poder (Movimento 
Popular de Libertação de 
Angola, MPLA), continua 
a viver “em situações de 
luxo ostensivo”, diz.
Como o passado ensina 

que “países com extremas 
desigualdades sociais” não 
são países seguros, mas 
sim “território privilegiado 
para revoltas, para revo-
luções”, Agualusa diz que 
“ninguém ficará muito ad-
mirado se acontecer ama-
nhã uma revolta popular”. 
Disso são exemplo, consi-
dera, as “situações de vio-
lência urbana” registadas 
nos últimos dias.
“O pior de tudo é a falta de 
inteligência [do regime]. 
A mim, o que me assusta 
mais, sempre, é a estupi-
dez. A estupidez é aquilo 
que me aterroriza mais. E 
quando a estupidez tem 
poder, isso então é parti-
cularmente assustador”, 
considera.
Na sequência da “falta de 
inteligência”, vêm “a cor-
rupção, a maldade”. Mes-
mo “a violência é uma de-
sistência da inteligência”, 
vinca.
Angola “é uma falsa potên-

cia”, uma “ilusão”, sustenta. 
“Não foi capaz de vencer 
o paludismo, a doença do 
sono voltou”, critica o es-
critor, contestando a ideia 
de que Angola “está a co-
locar dinheiro” em Por-
tugal. “Não é Angola, são 
dez famílias angolanas, são 
alguns angolanos, que en-
riqueceram, muitos deles 
sem ninguém saber muito 
bem como (...), e que apli-
cam o dinheiro em Portu-
gal”, distingue.
“Angola, infelizmente, tem 
ainda um caminho muito 
longo a percorrer no sen-
tido do desenvolvimen-
to básico. A esmagadora 
maioria dos angolanos so-
brevive com quase nada, 
um dólar por dia”, recorda 
Agualusa.
“Está tudo por fazer”, re-
sume. “Educação é funda-
mental. Como é que um 
país pode querer ser uma 
potência se não foi capaz 
de educar a sua população, 
se a sua população não lê 
livros, se não tem médicos, 
não tem engenheiros, se 
não tem quadros? Se nem 
sequer tem uma política de 

captação de quadros, o que 
é uma coisa escandalosa?”, 
indigna-se o autor, que, no 
livro, dá corpo ao “desejo” 
de ver em Luanda uma “al-
deia-biblioteca”.
Por mais interesse que es-
trangeiros - entre os quais 
portugueses, em número 
crescente - tenham em ir 
para Angola, “a política que 
existe é para dificultar a en-
trada de quadros, não para 
facilitar”, critica.
Num tempo em que as pes-
soas se movem, “mas estão 
sempre no mesmo lugar”, 
Agualusa diz que vai con-
tinuar a escrever sobre o 
sonho. Nos planos, estão 
“pelo menos mais dois li-
vros desta série da vida no 
céu”, a pensar num público 
adolescente, mas não em 
exclusivo. 
“Deixámos de dar impor-
tância ao sonho”, lamenta o 
escritor. “O sonho cumpre 
um papel na vida das pes-
soas, é importante voltar 
a sonhar”, num tempo em 
que a internet e a televisão 
impõem “sonhos alheios” e 
acabam com o fabrico pró-
prio.

Médico Tradicional  

Dr. PHILLIPO 
Especialista em medicina 
tradicional, trata quem sofre de
-Tensão alta e baixa.
-Amor perdido.
-Prevenção de probie-
dades. 
-Assimilação.
-Problemas no lar.
-Diabetes.
-Tuberculose.
-Comichão.
-Dores de coração.
-Deixar de fumar.

-Mau entendimento.
-Sífilis.
-Impoténcia sexual.
-Pouca ereção.
-Problema de periodo.
-Má sorte.
-Problemas no casamen-
to.
-Doenças crônicas

O Dr. Philipo sabe os problemas antes que 
os mencione contactar Cell.: 934525243
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PAVILHÃO DE ANGOLA CONQUISTA
LEÃO DE OURO NA BIENAL DE VENEZA

P a v i l h ã o 
de Angola 
conquistou, 
a 1 de Ju-
nho, o Leão 
de Ouro da 

Bienal de Arte de Veneza 
2013 para a representação 
nacional, anunciou a orga-
nização do certame numa 
cerimónia de entrega dos 
prémios realizada nos 
Giardini, em Veneza, Itália. 
O prémio foi anunciado 
pelo presidente do comité 
da Bienal de Arte de Vene-
za, Paolo Baratta. 
O júri internacional foi pre-
sidido pela britânica Jessica 
Morgan, curadora da Tate 
Gallery de Londres, e ainda 
composto pelos curadores 
Sofía Hernández Chong 
Cuy (Mexico), Francesco 
Manacorda (Itália), Bisi Sil-
va (Nigeria) e Ali Subotni-
ck (Estados Unidos). 
A 55.ª edição da Exposição 
Internacional de Arte de 

Veneza foi inaugurada ofi-
cialmente, no pretérito dia 
1 de Junho (Dia Internacio-
nal da Criança) e contou 
com a presença da minis-
tra da Cultura de Angola, 
Rosa Cruz e Silva que se 
deslocou a Itália para pres-

tigiar o certame. 
O evento internacional de 
arte contemporânea tem 
como tema geral “O Palá-
cio Enciclopédico”, esco-
lhido pelo curador Massi-
miliano Gioni, para evocar 
o artista ítalo-americano 

Marino Auriti, que, em 
1955, esboçou um projecto 
de museu imaginário, com 
a intenção de reunir todo 
o conhecimento do mun-
do, desde a invenção da 
roda ao satélite. Além das 
representações nacionais, 

a Bienal integra ainda a 
mostra internacional com 
obras de 150 artistas de 37 
países, e uma programa-
ção paralela de dezenas de 
debates e eventos culturais 
que decorrerá até ao dia 24 
de Novembro de 2013. 

O

Angola, que participa pela primeira vez na maior exposição de arte contemporânea de Veneza, a denominada 
“Bienal de Veneza” arrebatou o prémio de leão de ouro pela capacidade de reflexão do espaço do curador 
Beyond Entropy e do fotógrafo Edson Chagas. As imagens da capital “Luanda” fazem parte de uma série 
chamada “Found not taken” que convida os visitantes a reflectir, a partir de objectos cotidianos, sobre temas 
mais profundos como capitalismo e sociedade de consumo de tradições.
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e n h u m a 
universida-
de angolana 
– apesar do 
petróleo e 
diamante  – 
conseguiu 

estar entre as 100 universi-
dades no ranking africano, 
se basearmos na recente pu-
blicação (http://www.4icu.
org/topAfrica/).
Porquê?
Existem inúmeras razões a 
este respeito, e vamos tentar 
resumir algumas delas:
1) O corpo docente 
é muito fraco quer na pro-
dução de pesquisa, quer na 
capacidade que se exige 
minimamente a um docente 
universitário. Os discentes, 
também, ora pagam as suas 
entradas na universidade, 
ora delegam outras pessoas 
fazerem provas para eles. 
Há quem vai a universida-
de para apenas justificar um 
emprego antecipadamente 
garantido. E durante as suas 
formações, eles mostram 
quanto são inúteis! Os estu-
dantes frequentam irregu-
larmente as bibliotecas das 
suas instituições, por um 
lado, porque estas bibliote-
cas não estão em condições; 
por outro lado, porque os 
estudantes têm preguiça. 
O curioso é que, o próprio 
professor que deve lhe mo-
tivar não lê (perca de tempo 
para um garimpeiro). E, as 
associações de estudantes e 
os núcleos de estudos e de 
pesquisas são nulos.
2) Docência virou 
“kandonga” e a maioria dos 
professores são candon-
gueiros: (i) ora dão aulas a 
mais de duas universida-
des, quando na verdade são 
recém-licenciados, sem ex-
periência na docência nem 
possuir agregação para tal; 
(ii) ora, são Mestres, e uti-
lizam seu “diploma” para 
enriquecimento rápido. Ge-
ralmente são jovens que se 
precipitam ter boas casas, 
bons caros: uma verdadei-
ra patologia mwângolê; (iii) 
Ora são Doutores, com a 

idade já avançada, querem 
recuperar o “atraso” em re-
lação aos antigos colegas da 
escola que são ministros ou 
directores aqui e acolá. Mas, 
não conseguem garantir 
18 horas semanais sequer 
numa só universidade, e 
curiosamente são professo-
res em mais de 3 universida-
des. Face a estas realidades, 
toda vida académica morre.
3) As instituições aca-
démicas em Angola – pelo 
menos as públicas – estão a 
organizar-se, e são limitadas 
em “Local de Ensino”, e quê 
ensino!? A universidade é 
um “Local onde se ensina a 
pensar”. Estas universidades 
não têm centros de pesqui-
sas; nem laboratórios em 
frequentes actividades com 
prestigiosos trabalhos pu-
blicados. Nas privadas, além 
de verificar minimamente a 
mesma coisa, o pior é que 
ainda parecem, na maioria, 
“Empresas” cujo curso cons-
titui o lucro. O estudante 
institui, para a maioria des-
tas universidades privadas, 
um latente cliente: um ver-
dadeiro Eldorado. Por isto 
não dão bolsa interna, nem 
possuem bolsas de pesqui-
sas para os professores, etc.
4) Os estudantes são 
tidos como “potenciais” 
mercadorias. Nas institui-
ções públicas, alguns profes-
sores mesquinhos reprovam 
os estudantes, geralmente 
aqueles que “cheiram” di-
nheiro. Em contrapartida 
estes pagam para passar de 
classe. Algumas estudantes 
sofrem de assédio sexual 
nesta mesma ordem. Todo 

estudante cúmplice desta 
mesquinhice será inútil no 
mercado do trabalho. Nas 
instituições privadas, além 
de verificar o preceden-
te, importa salientar que 
o administrativismo é tão 
grande (recuperar os inves-
timentos) e acaba por amo-
lecer o rigor académico, por 
um lado. Por outro, o respei-
to entre docente e discente é 
da segunda categoria: os es-
tudantes têm consciência de 
que suas propinas servem 
de salário aos seus docentes. 
Se estas universidades fos-
sem fundações e parceiras 
do Estado, a situação pode-
ria ser minimizada.
5) Toda universidade 
possui sua academia. Isto 
permite a excelência por 
tornar o estudante um po-
tencial instrumento cognos-
citivo dinamizador da vida 
social da região onde está 
instalada a Instituição do En-
sino Superior.  O que acon-
tece em Angola é o contrá-
rio, quer na pública quer na 
privada: as autoridades po-
lítico-administrativas (Rei-
tor, Decano), as autoridades 
pedagógicas e científicas  
(Docentes, pesquisadores), 
autoridades administrativas 
(Secretários, Directores de 
Departamentos) e mesmo 
os estudantes preferem 
clientelismo face ao parti-
do no poder. Todo mundo 
não está interessado a não 
perder o seu pão. Em vez do 
partido no poder precisar 
deles, são na verdade eles 
que “bajulam” passivamen-
te. E, tudo morre. Eu acho 
que este partido no poder 

precisava das concorrências 
deles, o que mais levariam o 
país adiante...

Resultados?
Nenhuma universidade an-
golana conseguiu estar entre 
as 100 universidades africa-
nas... Ora, temos condições 
para colocar – a partir da 
competência e do trabalho 
– cerca de cinco ou mais uni-
versidades nesta lista! Porque 
cinco? UAN/Luanda-Bengo 
é ainda a única universidade 
com maior “produtos” no 
mercado do trabalho; Uni-
versidade Católica, pela sua 
linha académica rigorosa, 
humanização do “ser animal” 
e as dinâmicas nas pesqui-
sas; Universidade Indepen-
dente de Angola, pela oferta 
dos seus cursos e as suas 
exigências embora tenha, 
ultimamente sofrido a crise 
da excelência dos professo-
res; Universidade Katyavala 
Mbwîla: pode se congregar 
os museus e outras institui-
ções do saber para depois 
oxigenar instrumentos aca-
démicos, recursos financei-
ros e fomentar a excelência 
no Ensino e Pesquisa; Uni-
versidade Piaget, etc.
Quando se criou outras 
universidades em Angola, 
levantamos publicamente 
duas inquietações: (i) qua-
lidade académica (docen-
tes, laboratórios, oferta de 
cursos; pesquisas; revistas 
científicas; etc.) que era in-
suficiente na UAN (univer-
sidade-mãe), poderia ser 
consequente nas outras uni-
versidades-filhas de modo a 
legitimar a fraca qualidade; 

(ii) inequação das regiões 
outrora económicas em re-
lação as necessidades acadé-
micas angolanas. Transplan-
tar as “regiões económicas” 
na academia foi um erro de 
estratégia e de precipitação. 
Em vez de sete regiões aca-
démicas, três poderiam me-
lhor minimizar. Aqui enu-
meramos duas razões: (a) 
a demanda de escolaridade 
em relação a reserva pro-
fessoral e condições da fun-
cionalidade dos cursos; (b) 
oferta dos cursos de acordo 
com as necessidades locais 
e resolução dos problemas 
das comunidades, em rela-
ção a disponibilidade dos re-
cursos no desenvolvimento 
económico e humano. As 
sete regiões facilitaram o 
emprego a milhares dos do-
centes, e resolveu o proble-
ma financeiro dos mesmos, 
mas não qualificou e digni-
ficou seu salário. Razão pela 
qual o garimpo aumentou. 
De modo igual, o desenvol-
vimento humano angolano, 
está ainda atrasado pois 
esqueceu-se que era uma 
tarefa das universidades. 
Dever-se-ia readaptar esta 
estratégia nas sete regiões já 
criadas.
O que fazer?
Fazer observar o rigor na 
selecção dos professores, 
dos estudantes e dos auxilia-
res administrativos (corpo 
não-docente); criar Centros 
de Estudos, Laboratórios, 
Biblioteca, Núcleos de es-
tudos; criar Revistas Cien-
tíficas, patentear resultados 
de pesquisas, criar Bolsas 
de Pesquisas, estruturar 
órgãos que controlassem e 
oxigenassem as pesquisas, 
criação de Fundações como 
suportes institucionais das 
universidades, criar novos 
conhecimentos (cursos, 
relacionados as realidades 
angolanas, e evitar as im-
portações, etc.); fomentar as 
Bibliotecas móveis, a muni-
cipalização das bibliotecas e 
concursos de Leitura; criar 
instituições de fiscalização 
independentes…

ANGOLA AUSENTOU-SE NA AUDIÊNCIA 
DA EXCELÊNCIA UNIVERSITÁRIA AFRICANA

N
TEXTO DE PATRÍCIO BATSÎKAMA
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Óbitos ameaçados e exéquias a adiar 

Este anúncio que nós propomos aqui a seguir, angolanamente 
surrealista, foi obra do nosso inefável Governo Provincial de 
Luanda (GPL), destinado a avisar aos Luandenses que por 

motivos mal esclarecidos e já a correr nos media em várias versões 
e sem mais pormenores, que estarão encerrados nos próximos 
dias os cemitérios de Santa Ana e Alto das Cruzes. Assim sendo 
“os próximos funerais terão de ser efectuados nos cemitérios da 
Mulemba; Camama e Viana” ou noutro sítio qualquer em função 
das vontades e, sobretudo, das possibilidades financeiras dos entes 
queridos. Isto, até novas ordens.
Bom, como contra factos não há argumentos, como preveniu o 
amigo que publicou este anúncio, o melhor mesmo é pedir a Deus 
para não nos chamar a si nos proximos dias até que tudo volte a 
uma normalidade menos atípica. E nem vale a pena imaginar a in-
dignação que assolará os “novos ricos” a morarem definitivamente 
na Mulemba. 

Lamentos do Mwangolé

«
Este recanto de escombros goza de uma selvajaria tal, que até 
se age como se não existisse povo. O mais bizarro é que na 
prática já não existe povo angolano. Em Angola três classes 
rapinam, a saber: uma classe de estrangeiros que nos governa. 
Outra classe de estrangeiros, a que diz que os mwangolés são 

preguiçosos. Uma última classe, a religiosa dos abutres, que aprova as 
outras duas. Não se necessita de nenhum discurso para se ver que o 
povo não existe, é mais um dos inúmeros projectos adiados. Quando 
os libertadores libertaram o petróleo para eles, esqueceram-se do povo, 
e nunca mais se lembraram dele. De vez em quando lembram-se dele, 
quando lhes partem as casas para alimentar a República da Podridão 
dos Negócios, e Angola está em posse de tal gente, para que ao se 
apoderarem dos bens alheios, agora crianças – mais uma especialidade 
do terror – ao partirem as casas também partem as mulheres e as crian-
ças, ao colo ou não, grávidas também, como convém para impor o jogo 
sem regras do terror. O chicote está outra vez o senhor dos escravos». 
Mais uma do Jules.

Viagra feminino para 

O 
Lybrido é a nova coqueluche da farmacopeia universal, uma 
combinação de sildénafil (Viagra), de testostérona et de 
busiprone, un médicamento que neutraliza temporairement la 
sérotonina, e, pela mesma ocasião, a ansiedade. Os resultados 
são espectaculares.

Vários e competentes peritos nesta área da indústria farmacêutica por nós 
contactados, confiaram ao Folha 8 que os laboratórios farmacêuticos tinham, 
nesta fase do campeonato, entenda-se, no actual estádio de pesquisa, alguma 
preocupações a ultrapassar devido a conclusões que denotavam algo de in-
quietante, na medida em que os resultados das experiências sobre humanos 
eram demasiado animadores, quer dizer, capazes de levar a mulher a êxtases 
“inexplicáveis”. Traduzido em miúdos, segundo a Food and Drug Admin-
istration (FDA), existem riscos de as mulheres perderem o controlo da sua 
líbido e serem tentadas a fazer sexo sem controlo e a tornarem-se infiéis por 
não poderem resistir ao apelo de seja que homem for que estiver por perto, 
enfim, há riscos de elas passarem a ser um caso sério para a boa ordem da 
sociedade. Neste ponto, o problema é diminuir os efeitos da Lybrido, droga 
por demais potente. Só que ficámos sem saber se esta firma quer aperfeiçoar 
a sua droga ou salvar a humanidade do caos, num remake up to date de 
Sodoma e Gomorra!! Vamos esperar para ver…
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“PALANCAS” GARANTEM VITÓRIA
COPA FIFA “BRASIL

FERRÍN “FACILITA” O ADVERSÁRIO
A decisão de escolha dos 
futebolistas para repre-
sentar a Selecção Nacio-
nal de Futebol de Honra 
“Palancas Negras” é da 
responsabilidade do trei-
nador principal, neste caso 
Gustavo Ferrín que conta 
com a pior participação 
de Angola numa fase final 
do Campeonato Africano 
das Nações, maior evento 
futebolístico no Continen-
te Berço da Humanidade 
(África), apenas rivalizado 
pela Copa do Mundo da 
FIFA em audiência.
Independentemente da 
liberdade decisória, o trei-
nador uruguaio deveria 
reflectir sobre alguns as-
pectos considerados fun-
damentais para qualquer 
equipa. Ao deixar Manu-

cho Gonçalves, Gustavo 
Ferrín entra fragilizado na 
linha de ataque, embora a 
crítica desportiva angola-

na considere o avançado 
do Valladolid de Espanha 
“perdulário” nos lances 
decisivos, mas também re-

conhece o valor do nosso 
ponta-de-lança.
Manuncho Gonçalves foi 
determinante na única vi-

tória de Angola sobre a 
selecção do Senegal numa 
fase final do Campeona-
to Africano das Nações 
(CAN), inclusive esteve 
dentre os melhores mar-
cadores. Se o respectivo 
avançado fosse convoca-
do para esta partida pre-
ocuparia a equipa técnica 
senegalesa que em fun-
ção do posicionamento 
do avançado autóctone e 
jogaria com maior cautela 
na defesa. Ferrín prefere 
arriscar.
O desempenho de Manu-
cho no CAN-2013, na Áfri-
ca do Sul, terá influenciado 
a presente decisão, mas o 
culpado foi do próprio trei-
nador que desconhece as 
reais qualidade técnica do 
ponta-de-lança angolano.              

ó a vitó-
ria diante 
do com-
b i n a d o 
senegalês 
pode re-
lançar a 

esperança da Selecção Na-
cional de Futebol de Hon-
ra “Palancas Negras” de 
chegar à fase final da Copa 
do Mundo “FIFA-2014”, 
a decorrer na República 
Federativa do Brasil, cujo 
início está aprazado para o 
dia 20 de Junho (2014) e o 
término a 20 de Julho.
Os comandados de Gus-
tavo Ferrín, técnico de 
nacionalidade uruguaia 
ao serviço da Selecção de 
Angola, estão conscientes 
das dificuldades a encon-
trar no jogo contra a equi-
pa nacional do Senegal, no 
estádio “11 de Novembro”, 
em Luanda, mas têm o de-
ver de ganhar, sob pena de 
perderem a possibilidade 
de chegar ao Brasil. Nem 
o empate poderá acalentar 
as esperanças do Combi-
nado Nacional, quanto ao 

S

objectivo almejado.
A Selecção de Angola está 
em desvantagem posicio-
nal, se comparada com a 
congénere senegalesa. Os 
“Palancas Negras” ocu-

pam a terceira posição do 
Grupo J de apuramento 
ao Campeonato Mundial 
de Futebol “FIFA-Bra-
sil/2014”; têm três pontos, 
enquanto os “leões da 

Taranga”, denominação 
oficial do conjunto nacio-
nal do Senegal, lidera a 
respectiva série, somam 
cinco “valores”, seguido 
da Libéria, a grande “sur-

presa”.
Surpreendentemente, o 
último lugar do Grupo J é 
ocupado pela forte selec-
ção do Uganda, carrasco 
de Angola e foi prepon-
derante para demissão de 
Luís de Oliveira Gonçal-
ves do cargo de treinador 
principal dos “Palancas 
Negras”, bem como in-
fluenciou a fuga inespe-
rada do técnico francês, 
Hervé Renard, isto depois 
da goleada sofrida em 
Kampala. De vergonha, 
o mister francês, hoje na 
Zâmbia, alegou falta de pa-
gamento.
Em caso de vitória, a Se-
lecção Nacional de Fute-
bol de Honra “Palancas 
Negras” passa a somar 
seis pontos e ultrapassa 
o adversário desta jorna-
da (4ª) de apuramento ao 
Mundial do Brasil-2014, 
cuja responsabilidade de 
organização cabe ao país 
organizador (Brasil) e à 
Federação Internacional 
de Futebol e Associados (F
IFA).                                  



Competir em igualdade de 
circunstância com qual-
quer equipa na 41ª edição 
do Campeonato Mundial 
de Hóquei em Patins con-
figura o objectivo da Se-
lecção Nacional que, às or-
dens do treinador Orlando 
Graça, efectuou um estágio 
pré-competitivo no Reino 
de Espanha, onde jogo com 
clubes de qualidade aceitá-
vel.  
Angola esteve em Barcelo-
na e defronto três equipas 
com potencial técnico-tác-
tico de primeira linha, mas 
conseguiu abordar a partida 
da melhor forma possível, 
embora tenha perdido os 
dois primeiros desafios. Os 
espanhóis ficaram surpre-
endidos ao verem a forma 
como os angolanos esbo-
çavam desdobramento na 
quadra.
Os lances rápidos do Cinco 
Nacional, bem comandados 
por Orlando Graça, antiga 
estrela do “desporto sobre 

rodas” angolano, espantou 
as equipas espanholas, co-
nhecidas mundialmente 
pelo domínio da modali-
dade. A Espanha vai parti-
cipar da Copa do Mundo 
de Hóquei em Patins na 
condição de detentora do 
troféu. Prevê-se também 
uma luta renhida entre as 
selecções de Portugal e 
Argentina no Mundial de 
Angola.
Dezasseis selecções, re-
partidas em quatro, vão 
participar da 41ª edição do 
Mundial do “desporto so-
bre rodas” que se realiza 
no País, nas províncias de 
Luanda e Namibe de 20 a 
28 de Setembro de 2013. 
Angola figura do Grupo 
C, ao lado das congéneres 
de Portugal, África do Sul e 
Chile. O combinado portu-
guês é o favorito da série. 
Orlando Graça e pupilos 
poderão lutar pelo segun-
do lugar com as similares 
chilena e sul-africana.                 

FOLHA8  08 DEJUNHO DE2013 DESPORTO \\ 47

Kabuscorp 
Sport Clube 
do Palancas 
está prestes 
a terminar 
a primeira 
volta da 34ª 

edição do Campeonato Na-
cional de Futebol da I Divi-
são (Girabola-2013) sem 
conhecer o sabor amargo 
da derrotas, mesmo depois 
de enfrentar as chamadas 
equipas candidatas ao títu-
lo com excepção do Atlé-
tico Petróleos de Luanda, 
adversário da 15ª e última 
jornada do maior evento 
desportivo na Pátria de 
Ngola Kilwanji Kya Samba.
A equipa do bairro Palan-
ca bateu na concorrência 
as formações do Recrea-
tivo do Libolo, 1ºde Agos-
to, Interclube de Angola, 
Futebol Clube do Maquis 
quer seja nos jogos entre 

O
KABUSCORP SUPERA “PAPÕES”                  
GIRABOLA-2013

si, assim como na tabela 
classificativa. Também 
superou o grémio adstri-
to à Sociedade Nacional 
de Combustíveis de An-
gola “Sonangol” (Atlético 
Petróleos de Luanda), re-
lativamente ao posiciona-
mento na classificação do 
Girabola.
Mesmo sem ainda jogar 
com o Atlético Petróleos 
de Luanda, o Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca, às 
ordens do treinador búl-
garo, Edouard Antranik, já 
está em vantagem, factor 
que pode ser determinan-
te para o jogo de maior 
cartaz da última jornada 
da primeira volta da 34ª 
edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola-2013), 
a decorrer no estádio In-
ternacional “11 de Novem-
bro”, a catedral do “des-

porto-rei”.              
Em caso de vitória sobre o 
conjunto tricolor, a agre-
miação de Bento Kangam-
ba dos Santos poderá con-
solidar a marcha triunfante 
à caminho do primeiro tí-
tulo da Fina-Flor, a julgar 
pela diferença pontual com 
os principais concorrentes; 
dentre eles destacam-se as 
equipas do 1ºde Agosto e 
Futebol Clubes do Maquis.   
Dos catorze jogos realiza-
dos na primeira volta o Ka-
buscorp do Palanca obteve 
onze vitórias, três empates, 
marcou 23 golos e sofreu 
6. Desta forma, o conjunto 
da Rua “F” lidera a prova 
maior do “desporto-rei” 
em Angola com 36 pon-
tos. O 1ºde Agosto ocupa 
a segunda posição, tem 29 
“valores”, terceiro é o FCB 
Maquis.         

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

+321 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

erto de 5.000 
professores 
em serviço 
na província 
da Lunda-
-Norte, es-

tão em greve desde 27 de 
Maio. O Sindicato Nacio-
nal de Professores (SIN-
PROF) considera haver 
uma aderência de cerca 
de 90 porcento do total 
de docentes do ensino 
primário e do 1º Ciclo. A 
paralisação afecta mais de 
156,000 estudantes.
A 21 de Novembro passa-
do, o governo provincial 
havia estabelecido um 
acordo com o SINPROF 
para a resolução do cader-
no reivindicativo apresen-
tado pelos docentes.
Para o efeito, o governador 
provincial da Lunda-Norte, 
Ernesto Muangala, criou 
uma comissão mista e in-
cumbiu-a de implementar 
o acordo. O governador 
designou oito membros do 
seu executivo para a referi-
da comissão, enquanto ao 
SINPROF coube indicar 
três representantes.
Do caderno reivindicativo, 
a que o Maka Angola teve 
acesso, constam reivindi-
cações de pagamentos em 
atraso, incluindo o subsídio 
de férias de 2011, equiva-
lente a um salário mensal 
para cada professor, e os 
subsídios de coordenação 
de turnos e disciplinas, por 
pagar desde 2010.
Além disso, os professores 
da Lunda-Norte denun-
ciam também a prolifera-
ção de diferentes tabelas 
salariais para os professo-
res, denominadas Folha 
ADPP, Folha 67, Folha de 
Regimento de Contrato, 
e mais duas que o líder 
sindical não especifica. “A 
multiplicação de diferen-
tes folhas salariais facilita a 
existência de ‘professores 
fantasmas’, que ganham 
por todas essas folhas e só 
os membros do governo 

provincial sabem quem 
realmente fica com o di-
nheiro”, explica Cazanga 
Muacavula.
A inclusão de trabalhado-
res falsos ou inexistentes 
nas folhas salariais é uma 
prática fraudulenta e re-
gular na administração pú-
blica, que permite a certos 
gestores públicos desviar, 
mensalmente, os fundos 
pagos aos chamados “fan-
tasmas”.
Ao problema dos ‘profes-
sores fantasmas’, o SIN-
PROF da Lunda-Norte 
acresce o duplo vínculo 
ostentado por membros 
do governo provincial, que 
também recebem um se-
gundo salário do Estado, 
como professores, mas não 
exercem qualquer activi-
dade docente. Há ainda o 
caso dos funcionários da 
delegação provincial da 
Cultura, na Lunda-Norte, 
que continuam anexados 
como funcionários da edu-
cação, auferindo os salá-
rios correspondentes, após 
o desmembramento do 
Ministério da Educação e 
Cultura há mais de 10 anos.
Por outro lado, os grevis-
tas exigem também maior 
apoio aos professores que 
estão a ser enviados para 
as zonas de difícil acesso 
da província. “Há o caso do 
professor que foi enviado 
do Dundo ao município 
de Caungula, para uma 
zona com falta de docen-

tes. As autoridades não o 
apoiaram nem sequer lhe 
deram subsídio de viagem 
ou de instalação. Passou 16 
dias a comer arroz branco, 
sem mais nada. E desistiu”, 
revela o responsável do 
SINPROF provincial. Vá-
rios professores, enviados 
no âmbito do programa 
de extensão do ensino na 
província, estão a retornar 
às suas áreas de origem de-
vido à fome.
Há o caso de professores 
a auferir 16,000 kwanzas 
mensais, na faixa do salário 
mínimo, como são os ca-
sos de José Neto Miranda 
e José Fernando , que lec-
cionam na Escola do Ensi-
no Primário do Ritenda, no 
Dundo. No ano passado, 
em declarações à impren-
sa, o ministro da Educação 
referiu que o salário míni-
mo no sistema de educa-
ção é de US $250 (25,000 
kwanzas).
Sobre a decisão de realizar 
a greve, passados seis me-
ses desde a assinatura do 
acordo com o governo pro-
vincial, Cazanga Muacavu-
lo manifestou-se filosófico. 
“Nós [sindicalistas] somos 
humanistas. Não nos preci-
pitámos. Concedemos três 
meses à comissão para im-
plementar o que havia sido 
acordado”.
“Em Março, tivemos uma 
audiência com a vice-go-
vernadora Néné Curita, 
sobre o facto da comissão 

nos ter ignorado. Os re-
presentantes do sindicato 
foram excluídos e os oito 
membros do governo pro-
vincial não fizeram nada”, 
afirma.
O secretário provincial 
do SINPROF denunciou, 
como acto de corrupção, 
o destino dado aos dois 
milhões de kwanzas entre-
gues por Ernesto Muanga-
la à comissão de negocia-
ções, na altura coordenada 
pelo seu diretor do gabi-
nete, o Sr. Hespanhol. “O 
SINPROF nem sequer viu 
um kwanza. A comissão 
pura e simplesmente igno-
rou-nos”, protesta.
As autoridades são tam-
bém alertadas para o in-
cumprimento do processo 
de reforma educativa na 
Lunda-Norte e dos limi-
tes máximos de números 
de alunos. “O Ministé-
rio da Educação proíbe a 
existência de mais de 45 
alunos por turma. Aqui, 
em quase todas as escolas 
temos turmas com 100 ou 
mais alunos. Solicitámos a 
construção de mais esco-
las”. Na Escola Serra Van-
-Dúnem, no Bairro Sul, há 
apenas uma turma da 8a 
Classe por cada um dos 
três turnos, nos períodos 
da manhã, tarde e noite. 
“Nessas turmas os alunos 
são ensardinhados até 100 
ou mais”, lastima o interlo-
cutor.
Maka Angola insistiu, sem 

sucesso, em ouvir a ver-
são oficial do governo 
provincial.
 
Escola primária rudi-
mentar na Lunda-Norte
Em reação à greve, o di-
rector provincial de Edu-
cação na Lunda-Norte, 
Bartolomeu Dias, tem es-
tado a prestar declarações 
à emissora local, amea-
çando os professores com 
pesadas sanções, incluin-
do expulsão. “Ele incita 
publicamente a Polícia 
Nacional para perseguir-

-nos, argumentando que a 
greve tem cunho político 
e que estamos ao serviço 
da oposição”, refere o sin-
dicalista.
Como exemplo da inter-
venção policial, o repre-
sentante dos professores 
indica os casos do secretá-
rio municipal do SINPROF 
no município do Cambulo, 
Augusto Muatchissengue, 
e o responsável local pela 
administração, Madeira, 
que, na semana passada, 
“foram tratados como de-
linquentes, algemados e 
detidos por terem decre-
tado a greve a nível local”. 
No ano passado, por ter 
reivindicado a favor dos 
professores, Augusto Mu-
atchissengue esteve detido 
durante quatro dias e ape-
nas foi solto por interven-
ção do SINPROF provin-
cial.
Em Maio, durante a greve 
de professores na Huíla, 
dois dirigentes do SIN-
PROF na província foram 
detidos, acusados de deso-
bediência e injúrias às au-
toridades. Os dois sindica-
listas foram absolvidos por 
falta de provas e colocados 
em liberdade, depois de 
um breve julgamento su-
mário. A greve dos docen-
tes na Huíla teve a adesão 
de mais de 90 porcento dos 
cerca de 21 mil professores 
da província, afectando 
cerca de 700,000 alunos.

PROFESSORES EM GREVE NA LUNDA-NORTE
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