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DATA DO CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO  É DISCUTIDA EM MAIO  

A Procuradoria Geral da
África do Sul anunciou
ontem que vai acusar o
ex-Presidente Jacob Zuma
dos crimes de corrupção
no caso de um contrato
de armamento com indus-
triais estrangeiros. “Após
analisar o assunto, há
razoáveis perspectivas
para pensar que as acusa-
ções contra Zuma vão ser
concluídas”, disse Shaun
Abrahams. ÁFRICA • 8

O Comité Central do MPLA rejeitou ontem
a proposta do presidente do partido, José
Eduardo dos Santos, que pretendia a rea-
lização de um congresso extraordinário
para resolver a questão da liderança em
Dezembro deste ano ou Abril de 2019. Os
membros do Comité Central do MPLA,
reunidos ontem em Luanda na sua 5.ª ses-

são ordinária, decidiram realizar em Maio
uma reunião para reflectir sobre a data
do congresso extraordinário. 
No discurso de abertura,  José Eduardo
dos Santos justificou as datas por ele avan-
çadas com o seu envolvimento pessoal
no grupo de trabalho que ao longo de
2018 vai “preparar a estratégia” do MPLA

para as primeiras eleições autárquicas.
“Assim, recomendo, por ser mais prudente,
que a realização do congresso extraordi-
nário do partido, que vai resolver a lide-
rança do MPLA, seja em Dezembro de
2018 ou Abril de 2019”, disse. José Eduardo
dos Santos prometeu em 2016 deixar a
vida política activa em 2018. POLÍTICA • 2

Pela primeira vez, uma proposta de José Eduardo dos Santos para a realização de um congresso não
colheu a aprovação do Comité Central, que remeteu a decisão final para uma reunião de reflexão
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TOTSA E GLENCOR

Trafigura fora
do fornecimento
de combustíveis
A Sociedade Nacional de
Combustíveis de Angola
(Sonangol) seleccionou  as
companhias Totsa Total Oil
Trading e Glencor Energgy
UK para o fornecimento
de combustíveis refinados
ao país, com base num con-
curso público internacional
lançado a 17 de Janeiro
último, pondo fim ao mono-
pólio da Trafigura. A Totsa
Total vai fornecer gasolina
e a Glencore  gasóleo e gasó-
leo de marinha. ÚLTIMA • 32

RECEITAS

Diamantes 
renderam
mil milhões 
de dólares
O ministro dos Recursos
Minerais e Petróleos, Dia-
mantino Azevedo, anunciou
ontem que a comercializa-
ção de diamantes rendeu
mil milhões de dólares ao
país no ano passado.O minis-
tro falava aos jornalistas
no fórum de auscultação
sobre a revitalização da
política de comercialização
de diamantes. ECONOMIA • 11

1º DE AGOSTO NAS AFROTAÇAS

MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Militares levam vantagem de 1-0 da primeira mão

Jogo decisivo
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O presidente do partido, José Eduardo dos Santos, propôs a realização do congresso extraordinário em Dezembro
deste ano ou em Abril de 2019 para decidir a transição na presidência do MPLA, ideia rejeitada pelo Comité Central 

A reunião do Comité Central durou mais de nove horas sem consenso sobre o congresso

Participantes foram informados sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional 

REUNIÃO DO COMITÉ CENTRAL DO MPLA

Dirigentes chumbam proposta do líder

Adelina Inácio

O Comité Central do MPLA
rejeitou ontem a ideia do líder,
José Eduardo dos Santos, para
a realização do congresso
extraordinário em Dezembro
ou Abril de 2019, tendo deci-
dido reunir-se  novamente
no princípio de  Maio para
reflectir sobre o assunto e
definir uma data.

O secretário para infor-
mação do MPLA , Norberto
Garcia, informou que, antes
disso, acontece, em Abril,
uma reunião do Bureau Polí-
tico. Contudo, nos bastidores
comenta-se que a maioria
dos membros do Comité Cen-
tral  prefere o mês de Junho,
como a data ideal para a rea-
lização daquilo que chamam
de  “transição política a nível
da presidência do MPLA”, ou
seja, para que se concretize
a anunciada retirada da vida
política activa do seu actual
líder, José Eduardo dos Santos. 

Esta decisão de retirada
abre caminho para o carácter
extraordinário de um con-
gresso do MPLA, que em
situação normal só deveria
acontecer em 2021. A dis-
cussão, neste momento,
prende-se na interpretação
estatutária quanto à capa-
cidade electiva do congresso
extraordinário: se apenas
para substituição do líder
ou se mais alargada a outros
membros da actual direcção
e àqueles que terão direito
a participar no encontro.

Ao discursar na abertura
da 5ª sessão ordinária do
Comité Central, José Eduardo
dos Santos propôs a reali-
zação do congresso extraor-
dinário que vai resolver a
questão da liderança do

MPLA para Dezembro pró-
ximo ou Abril de 2019.

Esta  sessão do Comité Cen-
tral do MPLA não foi como o
“passeio” habitual que tem
caracterizado as reuniões de
cúpula da direcção do partido
no poder, geralmente rápidas
e com comunicados em que
a semântica esconde os ver-
dadeiros problemas discuti-
dos. Fontes do JA garantem
que as últimas reuniões têm
sido tensas, bastante demo-
radas e com abordagens pro-
fundas  sobre  o s  rea i s
problemas que afectam o par-
tido e o país, procurando-se
uma aproximação entre o dis-
curso partidário e de Estado,
que dirige. No conclave desta
sexta-feira, tal como na reu-
nião do BP de segunda, o clima

foi de divergências que sig-
nificam a pluralidade de ideias
existente no partido. Por isso
não espanta que o encontro
de  ontem tenha consumido
nove horas de discussões.
Comentou-se, inclusive na
apresentação de uma proposta
de moção de censura ao líder,
que, flexibilizando, acedeu
ao pedido da realização de
um congresso extraordinário,
mesmo que em datas dife-
rentes das que tinha inicial-
mente proposto. “Um clima
pesado”, desabafou um mem-
bro da cúpula do MPLA.

José Eduardo dos Santos
defendeu a necessidade de
se desenvolver  acções nos
domínios da organização,
mobilização, controlo e dis-
ciplina, o que implica, na

sua opinião,  a correcção
dos métodos de trabalho,
com base no princípio da
direcção colectiva e respon-
sabilidade individual, que
pode transformar-se num
catalisador para a revitali-
zação da acção partidária.

Os membros do  Comité
Central  avaliaram  o estado
actual do Partido, quer do
ponto de vista da execução
do calendário das suas acti-
vidades, quer do seu grau de
organização e funcionamento
e os  Relatórios de Balanço
de diferentes órgãos e orga-
nismos do Partido.

O presidente do MPLA afir-
mou que o partido alcançou
os principais objectivos a que
se propôs no ano de 2017, com
particular realce para os resul-

O Comité Central do MPLA
foi ontem informado sobre a
preparação de uma reflexão
do Bureau Político sobre a
oportunidade de realização
de um Congresso Extraordi-
nário do Partido e sobre a
transição política a nível da
presidência do MPLA.

De acordo com o comu-
nicado final da reunião do
Comité Central, realizada
ontem, o órgão de cúpula
decidiu realizar a reunião de
reflexão do Bureau Político
no mês de Abril de 2018 para
que o Comité Central faça a
reunião extraordinária sobre
a matéria em Maio deste ano.

De acordo com o docu-
mento, a referida reflexão tem
como fim único o fortaleci-
mento do MPLA e o reforço
da sua coesão interna, privi-
legiando sempre os interesses
do Partido e da Nação.

O encontro aprovou o Rela-
tório sobre a participação do
MPLA nas Eleições Gerais
realizadas a 23 de Agosto de
2017, que o MPLA venceu
com maioria qualificada. 

O Comité Central considera
que o resultado favorável
alcançado nas Eleições Gerais
de Agosto de 2017 deveu-se
à forte acção político-parti-
dária, empolgante, galvani-
zadora e determinante,
desenvolvida pelo MPLA. 

A reunião aprovou o Rela-
tório do Bureau Político ao
Comité Central referente ao
ano 2017, o Balanço do Grau
de Cumprimento do Plano de
Tarefas, bem como o Relatório
e Contas da Execução do Orça-
mento Anual do Partido. Apro-
vou igualmente o Relatório
de Actividades da Comissão
de Disciplina e Auditoria, refe-
rente ao Ano de 2017.

O Comité Central apreciou
a Informação relativa às Linhas
de Força sobre a participação
do MPLA no processo de
implementação das Autar-
quias Locais e tomou nota do
conjunto de tarefas políticas,
administrativas, técnicas e de
produção legislativa que serão
objecto de calendário que
compreenderá o momento
de intervenção de cada um
dos órgãos de soberania.

Os participantes foram
informados sobre o Programa
de Apoio à Produção Nacional,
Diversificação das Exportações
e Substituição das Importações
e encorajaram o Executivo a
prosseguir com os esforços
para a sua materialização.

O Comité Central reiterou
o apoio ao Executivo  e enco-
rajou-o a continuar as acções
para a melhoria das condições
de vida dos angolanos.

tados obtidos nas Eleições
Gerais  do ano passado,
ganhas pelo MPLA e seu
cabeça-de-lista. Mas  reco-
nheceu que o balanço posi-
tivo das acções só faz  sentido
se elas servirem de base para
melhorar os  trabalhos  futu-
ros nas diferentes esferas da
actividade do Partido. “É
necessário   avaliar quais
foram os nossos pontos fra-
cos, onde claudicamos e
fomos menos incisivos e
quais as causas que moti-
varam uma prestação que
não correspondeu ao pro-
gramado”, disse. 

Para José Eduardo dos San-
tos,  a melhoria da acção do
MPLA  passa pelo respeito do
princípio da prestação regular
de contas de todos os órgãos
que o integram, como forma
de “controlar a execução das
tarefas e de podermos aferir
o êxito ou o fracasso das orien-
tações, estratégias e planos”,
disse, salientando que só deste
modo se pode aspirar a atingir
a perfeição visando, entre
outros objectivos,  apoiar o
Executivo e manter uma sin-
cronia entre a direcção do
MPLA e Executivo, bem como
manter a capacidade proac-
tiva do partido na sua ban-
cada parlamentar e nas
diferentes esferas da vida
política nacional. 

Para a realização com
êxito destas acções, José
Eduardo dos Santos entende
que o partido deve estar
cada vez mais forte e com
maior capacidade de inter-
venção junto das comuni-
dades, ganhando assim
relevância o papel das suas
estruturas de base que têm
por tarefa mobilizar e orga-
nizar, não só os militantes,
mas também os cidadãos

nas suas áreas de circuns-
crição territorial.

Eleições autárquicas 
José Eduardo dos Santos
defende que o MPLA deve
começar já a centrar as suas
preocupações no processo
das primeiras eleições autár-
quicas que se vão realizar no
país, e preparar as estruturas
para a mobilização de mili-
tantes, simpatizantes e amigos
para a disputa de mais este
pleito eleitoral. 

O presidente do MPLA
garantiu o seu envolvimento
pessoal no grupo de trabalho
que vai coordenar a  imple-
mentação da estratégia do
Partido para preparar as con-
dições durante o ano de 2018
para a participação, com êxito,
nas eleições autárquicas na
data que for aprovada.

O  Comité Central aprovou
ontem a resolução sobre o
preenchimento de vagas  no
mesmo órgão resultante da
suspensão do mandato, a seu
pedido, de Carlos Alberto Fer-
reira Pinto e Florbela de Jesus
Rocha e por falecimento de
João António Rosa Tiro, com
ascensão de Guido  Valdemar
Cristóvão , Rui Alberto Vieira
Dias Mingas e Bernardo Mus-
sonde a membros efectivos. 

Para hoje, está prevista a
segunda reunião metodológica
nacional sobre a organização
do trabalho do partido, a ser
presidida por João Lourenço.

Comité Central 
do MPLA volta 

a reunir em Maio
para reflectir sobre
a data do congresso

extraordinário

ENCONTRO DA DIRECÇÃO DO PARTIDO NO PODER 

Congresso é decidido em Maio
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O secretário de Estadopara
as Telecomunicações, Mário
Saraiva, disse ontem que
Angola pretende iniciar uma
troca de experiência no sector
da indústria espacial com a
República da Índia.

Mário Saraiva falava à
imprensa depois da assinatura
de um acordo no domínio das
Tecnologias de Informação,
assinado pelo ministro dos
Assuntos Externos da Índia,
Mobashar Jawed Akbar,  e
pelo secretário de Estado para
a Cooperação Internacional
e  Comunidades Angolanas,
Domingos Vieira Lopes.

Mário Saraiva recordou
que Angola, de um tempo
para cá, enveredou para a
produção da indústria espa-
cial, apontando a Índia como
um país muito forte no que
toca a esta matéria.

Angola, sublinhou, tem
forte conhecimento no sec-
tor da investigação científica,
pretendendo com isso trazer
para cá especialistas em
colaboração com as univer-
sidades e as empresas nacio-
nais do sector para troca de
conhecimentos.

Isso, acrescentou, vai
proporcionar prestação de
serviços nas mais variadas
áreas da economia e sociais.
“Sabemos que hoje as Tele-
comunicações e Tecnolo-
gias de Informação estão
presentes na indústria,
comércio, governação elec-
trónica e com essas valên-
cias é possível a cooperação
bilateral entre os dois países
que será benéfica para a
população”.

Questionado sobre  o
número de quadros angola-
nos formados na Índia e a
qualidade dos mesmos,

Mário Saraiva disse ser satis-
fatório o nível e a qualidade
que os técnicos formados
naquele país apresentam.

Relançamento das relações
Depois da assinatura do
documento, o secretário de
Estado para a Cooperação
Internacional e  Comunida-
des Angolanas,  Domingos
Vieira Lopes, sublinhou que
o encontro serviu para relan-
çar a cooperação entre os
dois países, que esteve por
algum tempo estagnada.

Questionado sobre a tra-
dução prática dos acordos,
o secretário de Estado con-
siderou a Índia um parceiro
potencial e no domínio con-
creto das telecomunicações,
o Governo angolano pretende
aproveitar tudo quanto a
Índia tem para oferecer em
termos de cooperação, como
a formação dos técnicos
nacionais e fazer com que
as empresas nacionais pos-
sam trabalhar em conjunto.

O secretário de Estado
explicou que o acordo rubri-
cado estabelece um conjunto
de mecanismos que vão per-
mitir mais tarde a criação de
protocolos específicos para

o seu desenvolvimento. 
O Ministério das Relações

Exteriores, disse, está a criar
condições para que uma
delegação possa se deslocar
nos próximos tempos à Índia
para trabalhar em concreto
o que o acordo em termos
gerais especifica.

Aquando da tomada de
posse do Presidente João
Lourenço, lembrou, o Chefe
de Estado apontou a Índia
como um dos parceiros
prioritários.

O chefe da diplomacia
indiana aproveitou a ocasião
para endereçar a mensagem
do Primeiro Ministro da Índia,
que garante total disposição
para relançar parcerias está-
veis com Angola.

O ministro dos Assuntos
Externos da Índia disse que
o acordo assinado no âmbito
das Telecomunicações e Tec-
nologias de Informação é
importante, porque vai se
inserir também nos sectores
agrícola e industrial, tor-
nando assim os dois Estados
mais próximos.

Mobashar Jawed Akbar
recordou que os dois povos
sempre partilharam os mes-
mos valores na luta contra
a opressão e conquista da
dignidade humana. 

Apontou como um dos
grandes desafios a criação
de condições  para as futuras
gerações, com a construção
de bases para o sector das
telecomunicações e ciência,
o que, no seu entender, é
uma das grandes pontes para
o desenvolvimento.

O ministro de Estado dos
Assuntos Externos disse
quinta-feira que o Governo
indiano tem disponíveis 10
mil milhões de dólares para
financiar projectos de inves-
timentos em vários países afri-
canos, incluindo Angola.

Sabemos 
que hoje as

Telecomunicações
e Tecnologias de
Informação estão
presentes na

indústria, comércio,
governação

electrónica e com
essas valências
é possível a

cooperação bilateral
entre os dois países
que será benéfica
para a população

ASSINATURA DE ACORDOS 
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Governos angolano e indiano rubricam acordo no domínio das Tecnologias de Informação

Angola quer experiência
indiana no sector espacial
Secretário de Estado para as Telecomunicações recorda que 
o país enveredou para a produção da indústria espacial

O Executivo pretende criar
mais incentivos fiscais e
reduzir impostos para tornar
mais atraente as actividades
de prospecção, pesquisa,
avaliação, desenvolvimento,
produção e venda de gás
natural no país.

O Projecto de Decreto
Legislativo Presidencial que
estabelece o regime jurídico
e fiscal aplicável a estas acti-
vidades, bem como a Proposta
de Lei de Autorização Legis-
lativa  a ser submetida nos
próximos tempos à Assem-
bleia Nacional para conferir
ao Presidente da República
autorização para legislar sobre
a matéria, foi aprovada quinta
feira, na cidade do Dundo,
Lunda-Norte, pela Comissão
Económica do Conselho de
Ministros. “Este regime jurí-
dico complementa as Leis
da Actividade e Tributação
Petrolíferas, no sentido de
facilitar o investimento na
exploração, desenvolvi-
mento, produção e venda de
gás natural no pais”, declarou
à imprensa o ministro dos
Recursos Minerais e Petró-
leos, Diamantino Azevedo,

no final da reunião da Comis-
são Económica, que apreciou
também os memorandos
sobre a situação dos Projectos
de Investimento Público das
províncias da Lunda-Norte,
Lunda-Sul e Moxico. 

O ministro disse que além
da Lei criar incentivos para
permitir que  o gás natural
possa, no futuro, contribuir
no desenvolvimento social
e económico do país, vai
atrair mais investidores.
“Ficarão clarificados  os direi-
tos  dos investidores quando
se tratar de exploração, pro-
dução e venda de gás natural,
assim como os incentivos
fiscais que a Lei contempla
tornarão mais atraentes a
actividade”, salientou.

Na actividade petrolífera
existem impostos de tran-
sacção do petróleo, de ren-
dimento e outros, disse,
acrescentando que o Exe-
cutivo analisou estes impos-
tos para que, no caso específico
do gás, fossem introduzidas
algumas reduções, tendo em
conta as especificidades do
gás natural.

Garrido Fragoso

EDIÇÕES NOVEMBRO

Executivo prepara regime jurídico e fiscal para o gás natural

REDUÇÃO DE IMPOSTOS

Gás natural recebe
incentivos fiscais

MANUEL AUGUSTO

O Ministério das Relações
Exteriores já tem a lista das
missões diplomáticas de
Angola que vão encerrar, no
âmbito do redimensiona-
mento do sector, informou
o ministro Manuel Augusto
no final da assembleia geral
de trabalhadores, realizada
quinta-feira, em Luanda.

Segundo Manuel Augusto,
a lista de países em que
Angola encerra as portas
encontra-se numa fase de
diligências. Sem a divulgar,
o chefe da diplomacia expli-
cou que o interesse não se
aplica apenas ao pessoal nas
embaixadas mas também
aos países em que Angola
está representada, “pois
encerrar uma embaixada
implica  demárches admi-
nistrativas e políticas”.

Segundo Manuel Augusto,
é preciso esclarecer aos par-
ceiros as razões que levam
a encerrar uma missão, que
felizmente não são políticas,

mas sim consequência do
momento financeiro e eco-
nómico difícil que o país
vive, que são temporárias.
Em declarações à imprensa,
o ministro sublinhou que o
país augura no futuro que as
condições financeiras este-
jam repostas permitindo a
reabertura destas missões e
também de novas.

Sobre a assembleia de tra-
balhadores, Manuel Augusto
considerou a consulta regular
aos trabalhadores e a partilha
de ideias como um elemento
humano, onde os funcioná-
rios são o elo mais importante
da actividade. Durante a
assembleia, os trabalhadores
clamaram por melhores con-
dições salariais,  de trabalho,
habitação e saúde.

Manuel Augusto disse que
os trabalhadores devem ter
consciência da realidade do
país, e chamar à atenção dos
agentes do Estado.     

Edna Dala

Embaixadas a encerrar
já estão identificadas 

Os governadores das pro-
víncias das Lundas-Norte e
Sul e Moxico reconhecem a
falta de infra-estruturas inte-
gradas ligadas à circulação
rodoviária, infra-estruturas
sociais e programas que pro-
movam a geração de empre-
gos para os jovens, mas
mostram-se optimistas
quanto à remoção das difi-
culdades que impedem o
desenvolvimento da região. 

Em declarações à imprensa,
no final da reunião da Comis-
são Económica do Conselho
de Ministros, realizada na
quinta-feira, no Dundo, o
governador do Moxico disse
que a recuperação das prin-
cipais vias de comunicação
constitui prioridade, por
garantir o exercício das trocas
comerciais na região e a sua
recuperação deve acontecer
ainda este ano com o suporte
do OGE.

Gonçalves Muadumba
disse também ter apresen-
tado como prioridade a con-
cretização das acções no
domínio da educação e
ensino, tendo destacado a
elevação do Instituto Poli-
técnico à categoria de uma
instituição do ensino supe-
rior. O governador da Lunda
Sul considerou que os pro-
blemas da região Leste são
transversais, principal-
mente em relação às infra-
estruturas.

Ernesto Kiteculo queixou-
se do estado actual das estra-
das 230 e 180 e respectivas
pontes, e disse que a situação
tem retraído a circulação de
pessoas e mercadorias e difi-
culta a mobilização de inves-
tidores.  “Este é um dos
pontos que apresentamos
ao Presidente da República
e ele orientou o Ministério
da Construção e Obras Públi-
cas e o INEA a trabalharem
intensamente para que esta
situação seja resolvida”,
ressaltou.

Ernes to  Muangua la ,
governador anfitrião, está
satisfeito por serem viabi-
lizados importantes projectos
de desenvolvimento da pro-
víncia. O memorando, disse,
inclui acções que devem ser
equacionadas de forma
faseada, para proporcionar
desenvolvimento sustentável
e bem-estar social.

Joaquim Aguiar | Dundo

BENJAMIN CÂNDIDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Governador da província da
Lunda-Sul Ernesto Kiteculo

REGIÃO LESTE

Governadores
optimistas
com os sinais 
de melhorarias

POLÍTICA



UIGE

Mais de 2.900 ex-militares
serão inseridos em projectos
de inserção social nos pró-
ximos meses, anunciou no
Uíge o secretário de Estado
da Acção Social Lúcio Gon-
çalves do Amaral.

Ao discursar no encera-
mento do seminário provin-
cial  de  disseminação  e
orientação metodológica do
Plano Integrado de Desen-
volvimento Local e Combate
à Pobreza, o  secretário de
Estado referiu que os ex-mili-
tares constituem prioridade
no Plano Integrado de Desen-
volvimento, pelo contributo
que podem dar no processo
de desenvolvimento da
província e simultanea-
mente facilitar a reinte-
gração social dos mesmos
de modo sustentável.

O seminário, que reuniu
membros do governo, admi-
nistradores municipais, auto-
ridades tradicionais, parceiros
sociais e representantes de
distintos departamentos
ministeriais provenientes de
Luanda, teve como objectivo
recolher contribuições e trans-
mitir aos administradores a
filosofia do Executivo voltada
para a descentralização e des-
concentração dos serviços
públicos e a municipalização
dos serviços sociais básicos.

Durante  o  seminário
foram apresentados vários
temas como apresentação
do Plano Integrado de Desen-
volvimento, procedimentos
de execução do plano inte-
grado, programa de muni-
cipalização da acção social,
mecanismos de coordenação
do Plano Integrado e abor-

dagem sobre o cartão Kikuia.
Lúcio Gonçalves do Amaral

defendeu maior engajamento
dos administradores muni-
cipais na execução das suas
tarefas, aplicando os recursos
de forma criteriosa, em obe-
diência às linhas de orientação
estabelecidas superiormente
no Plano Integrado.

“Os 2.905 ex-militares
que ainda estão por atender
na província do Uíge devem
merecer uma atenção espe-
cial por parte dos adminis-
tradores municipais, na
elaboração de projectos de
inclusão. No entanto devo
lembrar que os projectos ini-
ciados no exercício anterior
devem ser concluídos, pois
só assim serão úteis e pro-
veitosos para as comunida-
des, para alargar o acesso
das populações aos serviços
sociais básicos”, salientou.

A vice-governadora para
o sector Económico, Político
e Social, Catarina Pedro Domin-
gos, referiu que é necessário
imprimir maior dinâmica no
paradigma de acção social
integrada, com vista aprever
riscos para a protecção das
populações vulneráveis e
promover a inclusão social
participativa.

Nicodemos Paulo | Uíge

Ex-militares inseridos
em projectos sociais 
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João Mavinga | Tomboco

Os crimes de promoção e
auxílio à imigração ilegal
continuam a fazer notícia na
província do Zaire. Um cida-
dão angolano, na casa dos
60, foi detido quarta-feira,
no município de Tomboco,
a 182 quilómetros da cidade
de Mbanza Kongo, com 11
cidadãos de nacionalidade
congolesa confinados num
camião basculante com des-
tino a Luanda.

Domingos  Kalamba,
motorista do camião Scania
com matrícula LD-88-46-
CO faz o trajecto entre a fron-
teira do Luvo e Luanda há
cerca de dois anos, com o
negócio de transporte de
mercadorias de clientes. Na
quarta-feira passada a sorte
virou-lhe as costas, quando
foi apreendido em flagrante
com 11 cidadãos de nacio-
nalidade congolesa, escon-
didos numa peça de madeira
fabricada e colocada no bas-
culante, coberto por uma
lona para ludibriar as auto-
ridades policiais nos postos
de controlo.

Em declarações aos jor-
nalistas, no município do
Tomboco.Domingos Kalamba
confessou ter saído da fron-
teira do Luvo com os cida-
dãos estrangeiros na calada
da noite de terça-feira pas-
sada, por ter recebido garan-
tias  de recompensa em
valores monetários na ordem
de 30 mil kwanzas por cada
pessoa.

Situação idêntica acon-
teceu  no  mês  passado,
quando a Polícia deteve 16
cidadãos no posto do NKôko,
na via da fronteira do Luvo.
Os imigrantes ilegais foram
colocados,  igualmente,
numa peça  fabricada  e

encaixada de baixo de um
camião com todos os riscos
de vida daí resultantes.

No prazo de 15 dias, a Polí-
cia repatriou para as zonas
de origem, mais de 200 cida-
dãos da República Demo-
crática do Congo (RDC) que
arquitectavam planos para
atingir a capital angolana.

Um porta-voz da Polícia
esclareceu que os autores da
promoção e auxílio à imi-
gração ilegal adoptaram
como estratégia o fabrico de
peças para o transporte de
forma camuflada de cida-
dãos estrangeiros com des-
tino a Luanda, a troco de
valores monetários. 

A fuga de cidadãos da RDC
para Angola é atribuída à
instabilidade que se vive
naquele país vizinho.

Para a Polícia, os dois
casos de tentativa de trans-
porte de estrangeiros por
vias anormais indiciam a
existência de redes de pro-
moção e auxílio à imigração
ilegal que operam na RDC e
em Angola, mais concreta-
mente nas províncias da
Lunda-Norte, Lunda-Sul,
Cabinda, Uíge e Zaire.

ZAIRE
GARCIA MAYATOKO | EDIÇÕES NOVEMBRO | ZAIRE

Estrangeiros pagam a camionistas para entrarem ilegalmente em Angola a partir do Luvo

Detidos imigrantes ilegais 
escondidos num camião
Este é o segundo caso na província de detenção de estrangeiros
em situação migratória irregular escondidos em camiões

O motorista
confessou ter saído
da fronteira do Luvo
com os cidadãos
estrangeiros pela
calada da noite por

ter recebido
garantias de

recompensa de 30
mil kwanzas por

pessoa

Os 2.905 
ex-militares 

que ainda estão
por atender 

na província devem
merecer uma

atenção especial O Sindicato dos Jornalistas
Angolanos (SJA) quer que a
Entidade Reguladora da
Comunicação Social (ERCA)
convoque nos próximos tem-
pos uma assembleia para a
eleição da Comissão da Car-
teira e Ética, para disciplinar
o exercício da profissão. 

O secretário-geral do Sin-
dicato dos Jornalistas Ango-
lanos, Teixeira Cândido,
disse à imprensa, à margem
da eleição do presidente e
vice-presidente da ERCA,
realizada quinta-feira, que
a associação está preocupada
com a sistemática violação
das incompatibilidades que
os órgãos de comunicação
social não têm sido capazes
de pôr cobro.

Ade l ino  Marques  de
Almeida é o presidente da
ERCA e Paulo Mateta o vice-
presidente. Segundo a lei, o
jornalista não pode, entre
outras incompatibilidades,
exercer assessoria de imprensa,
relações públicas ou fazer
publicidade.

JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Secretário-geral do
Sindicato dos Jornalistas

CRIAÇÃO DE COMISSÃO

SJA quer
carteira
profissional

MARIA JOÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO | BENGO

Veteranos da Pátria no Bengo receberam menções honrosas

RECONHECIMENTO

A governadora do Bengo,
Mara Quiosa, reafirmou
quinta-feira, em Caxito, o
compromisso de continuar a
trabalhar no sentido de melho-
rar as condições de vida  dos
antigos combatentes e Vete-
ranos da Pátria.

Mara Quiosa reafirmou
esse compromisso no acto
das comemorações do 15 de
Março, Dia da Expansão da

Luta Armada de Libertação
Nacional, que teve como
lema “15 de Março, razão de
ser liberdade, paz e prospe-
ridade do povo angolano”.

A governadora disse que
o Executivo vai  “fazer tudo
para dignificar os antigos
combatentes”, continuando
a trabalhar, a nível local e
com o governo central, no
sentido de melhorar cada vez

Governo agradece
a antigos combatentes

mais as condições de vida
de cada um.

Mara Quiosa manifestou
“profundo agradecimento”
em nome do governo e da
população da província pelo
empenho, coragem e espírito
de sacrifício que os antigos
combatentes demonstraram
na luta de libertação do país.

O director provincial adjunto
da Ligados Militares de Angola
na Reforma, Cardoso Banza,
disse que os antigos  comba-
tentes necessitam de melhoria
das condições básicas de
modo a dignificar aqueles
que contribuíram para a liber-
tação de Angola do jugo colo-
nial. Cardoso Banza pediu
menos burocracia na trami-
tação dos processos de recen-
seamento e no pagamento
célere das pensões aos anti-
gos militares.

Os antigos combatentes
associados em  cooperativas,
disse, necessitam de equi-
pamentos para o trabalho de
desmatação, pesca marítima,
aquicultura, apicultura, agri-
cultura, pecuária e de explo-
ração de madeira.

Na ocasião, mais de uma
centena  de  antigos comba-
tentes e veteranos da pátria
foram agraciados com men-
ções honrosas.
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MUNICÍPIO DOS GAMBOS

O município dos Gambos,
situado a sul da cidade do
Lubango, compreende uma
das 14 regiões da província
da Huíla. A escassez de chuva
tem causado vários proble-
mas à população local, por
causa dos ciclos de seca.

Apesar da estiagem que
tem assolado a região nos
últimos dois anos, a agri-
cultura continua a desen-
volver-se com o aumento
de áreas de produção de
cereais e feijão.

Várias acções integradas
no plano estratégico do
município, concebido pelo
Governo Provincial, con-
templam o fornecimento de
água potável às localidades
de Tyitongotongo, Taka e à
sede do município, em bene-
fício de 6.597 pessoas.

Na região, referiu o admi-
nistrador municipal Elias
Sova, foram identificados
42.972 hectares de terras ará-
veis, mas a insuficiência de
tractores e alfaias, de infra-
estruturas de apoio ao sector
produtivo e a inexistência
de pequenas indústrias para
a transformação dos deri-
vados da pecuária, preocu-
pam as autoridades locais.

A preocupação é ainda
acentuada pela inexistência
de uma fonte de energia eléc-
trica permanente, de um
programa de requalificação
do sistema de produção, tra-
tamento e distribuição de
água,  ass im como pelo
estado precário das vias
secundárias e terciárias. Para
o ano agrícola 2017/2018,
está prevista uma colheita
de 18.743 toneladas de pro-
dutos em  29.376 hectares.

Crescimento produtivo
O aumento da produção de
cereais, leguminosas e cucur-
bitáceas das actuais 75.400
toneladas para 109.000, em
27 mil hectares de terras ará-
veis, para garantir a dispo-
nibilidade, estabilidade e
sustentabilidade da oferta
de alimentos em benefício
de 576 famílias até 2022, são
acções que constam das
linhas estratégicas do desen-
volvimento económico do
município dos Gambos.

A produção de feijão pas-
sou de 354 kg para 500 kg
por hectare, constituindo,
assim, a base da subsistên-
cia das famílias que vivem
nas comunas do Chianje e
Chibemba. Existe ainda o

compromisso de fornecer
água a 60 mil bovinos e 36
mil caprinos e a criação de
seis hortas.

Segundo Elias Sova, exis-
tem 216.000 exemplares de
gado bovino, caprino e suíno,
com a previsão de aumentar
para 500 mil, beneficiando
15.892 famílias até 2022.

Os objectivos e metas de
desenvolvimento econó-
mico local estão inscritos
nos Programas de Inves-
timento Público (PIP) e no
Programa Municipal Inte-
grado de Desenvolvimento
Rural de Combate à Fome
e à Pobreza (PMIDRCP) do
Executivo.

O  munic íp io  tem  5 1
fazendas pecuárias na Tunda
dos Gambos, representando
10 por cento do efectivo de
bovinos, constituído por
autóctones e raças melho-
radas, como Brahaman,
Nelor e Cimental.

Circulação deficiente
Circular no interior do muni-
cípio dos Gambos é uma
preocupação. O caso mais
preocupante está na ligação
entre a sede da comuna do

Chianje e a localidade da
Taka, numa distância de
mais de 70 quilómetros, e
entre a localidade da Luvota,
a 23 quilómetros da sede
do município.

O soba da Luvota, Tchombe,
disse que a situação com-
plica-se quando é preciso
transferir um doente para a
sede do Chianje, onde está
situado o Centro de Saúde
de referência e a unidade de
tratamento da tuberculose.

Para facilitar a circulação
de pessoas e mercadorias,
está programada a reabili-
tação de 153 quilómetros dos
troços Chiange/Pokolo,
Pokolo/Tala, Pokolo/Tyiko
e o desvio do Tyipeio à loca-
lidade de Tyitongotongo, na
distância de 10 quilómetros.

Potencial mineiro
A região dos Gambos dispõe
reservas mineiras no subsolo.
Actualmente, existem quatro

pedreiras de granito negro,
nomeadamente Angostone,
Rodang, DFG África e Geo-
valor, que produzem  apro-
ximadamente 300 metros
cúbicos mensais.

A nível produtivo, há  ainda
três moagens e uma cozinha
comunitária, que também
confecciona pão.

A rede comercial é cons-
tituída por estabelecimen-
tos privados de venda a
retalho de comércio misto,
mas não abrange todas as
áreas do município.

Além da rede retalhista,
existe na sede municipal
um mercado formal com 84
bancadas e 12 estabeleci-
mentos comerciais.

O administrador muni-
cipal referiu que a região
desenvolve poucos negó-
cios. O apoio aos pequenos
empreendedores é o pri-
meiro passo a ser dado para
promover a economia local,

evitar o êxodo rural e garantir
uma porta de saída para os
programas sociais, afirmou
Elias Sova.

Acções específicas
A curto e médio prazos, estão
prevista a aquisição de 270
pequenos ruminantes, e
implementação de hortas de
culturas resistentes à seca
nas localidades do Dongue,
Katoho, Panguelo, Taka, Tyi-
tongotongo e Tyiku 50.

Também está prevista a
aquisição de inputs agrícolas
para apoiar 29 associações
de camponeses e coopera-
tivas nas localidades da
Tunda I, Tunda II, Granja,
Munailongo, Tyipeio, Rio
d’areia Manhengo, rio Cacu-
luvar e Fimo.

A administração muni-
cipal programou também,
como acção imediata, a
instalação de sistemas de
água nas localidades do
Vihaendwa,  Ngandje  e
Mukalano, e a reabilitação
de três tanques nas loca-
lidades da Taka, Rio d’areia
e sede do município.

Rede eléctrica
O fornecimento de energia
eléctrica é ainda deficiente
no município dos Gambos,
admitiu o administrador
municipal. Para colmatar a
situação, existe um projecto
de expansão da rede eléctrica
para alavancar a economia
e beneficiar 79.462 habitantes
e três pequenas indústrias
transformadoras de rochas
ornamentais e de lacticínios,
e pequenos artesãos até 2022.

Nas acções de curto e
médio prazos, está prevista a
expansão da rede de energia
eléctrica proveniente do
município da Chibia, com a
criação de um ramal de 106
quilómetros, bem como a
aquisição de kits de serralharia,
carpintaria, recauchutagem
e padaria, para beneficiar
180 jovens e 17 antigos anti-
gos combatentes.

Linhas estratégicas
O governador provincial da
Huíla, João Marcelino Tyi-
pinge, revelou que as linhas
estratégicas de desenvolvi-
mento económico dos muni-
cípios visam estabelecer um
quadro de referência dos ins-
trumentos de planeamento.

O governador disse que
Gambos é um município com
forte potencial agro-pecuário
e por isso, é necessário o
investimento nesta área, na
agricultura e no comércio.

“Pretende-se implemen-
tar de forma integrada e
gradual os programas de
rendimento mínimo e outras
formas de protecção social,
bem como valorizar a famí-
lia e apoiar a geração de
rendimentos e sustentabi-
lidade económica”, declarou
o governador. 

“Nesta conformidade, as
linhas estratégicas são acções
fundamentais estipuladas
para alcançar os indicadores
de objectivos de nível pro-
vincial e metas nacionais
relacionadas com a produção,
emprego e produtividade
com menos custos, tempo e
prejuízo e maior benefício
para as populações e empre-
sas que residem e visitam os
municípios”, referiu.

A situação
é agravada pela

ausência de uma
fonte de energia

eléctrica
permanente,
tratamento 

e distribuição 
de água, bem 

como do estado 
das vias terciárias

ARÃO MARTINS| EDIÇÕES NOVEMBRO||HUÍLA
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Arão Martins | Lubango

Várias acções  do plano estrátegico  do Governo Provincial da Huíla

Plano estratégico ajuda 
a enfrentar crise de água

ARÃO MARTINS | EDIÇÕES NOVEMBRO| HUÍLA

Apesar da estiagem que tem assolado a região nos últimos a nos a agricultura continua a desenvolver-se 

Gambos é um município
localizado a Sul do Lubango

ARÃO MARTINS| EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA

Os objectivos e metas de desenvolvimento económico local estão inscritos nos
Programas de Investimento Público (PIP) e no Programa Municipal Integrado de
Desenvolvimento Rural de Combate à Fome e à Pobreza (PMIDRCP) do Executivo
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Os bairros periféricos na maioria das cidades angolanas cresceram a uma velocidade
considerável, congregam milhares de famílias, fruto do secular êxodo rural, e re-
presentam hoje desafios monumentais para a governação provincial, para a admi-
nistração municipal e comunal.

Nas províncias que abrigaram grande número de habitantes, por razões
conhecidas e terminadas no dia quatro de Abril de 2002, e a pressão demográfica
foi acompanhada de uma desordem urbanística sem precedentes.

Em Luanda, os bairros periféricos, albergam mais de dois terços da população
da capital, vivem problemas e desafios, como os ligados à criminalidade, falta de
energia eléctrica da rede pública, água corrente nas canalizações instaladas, lixo,
degradação das ruas, passeios, apenas para mencionar estas situações. 

Todos os dias ouvimos falar de situações evitáveis em bairros como Kalawenda,
Monte Belo, Mulenvos, só citar estas localidades periféricas da cidade de Luanda,
que precisam da pronta intervenção de quem de direito. 

Tal como as referidas localidades, numerosas outras nas sedes capitais das
províncias com elevada pressão demográfica também resultante da situação política
e militar que Angola viveu, não precisam de ver esses problemas a persistir como
uma espécie de “cancro” da sociedade. Os governos provinciais, as administrações
municipais e comunais devem superar os problemas evitáveis e recorrentes. E
apenas para exemplificar, não é aceitável que persistam construções erguidas junto
das principais linhas de passagem de águas pluviais e, mesmo quando se sabe das
graves consequências, lá continuam como se nada estivesse em causa ou em risco.
São esses entre outros problemas que precisam de soluções definitivas e permanentes. 

E não estamos a falar de situações que envolvam recursos financeiros, homens
e meios que, por razões sobejamente conhecidas, os governos, as administrações
municipais não tenham na dimensão de tais desafios. 

Falamos de situações como as relatadas, ontem, por uma ouvinte da Rádio
Luanda, no bairro Mulenvos de Baixo,  que descreveu o que chamou de entraves
para a instalação de Postos de Transformação (PT) da rede pública de energia ale-
gadamente por causa de um PT privado, além da actuação impune de criminosos.
Parece crescer a percepção de que nos bairros onde existam PTs privados ocorre
maior resistência para a instalação da rede pública de energia, uma situação a que
repetidas vezes se encontram envolvidos os proprietários dos referidos postos.

A iluminação pública, um activo instrumental para a segurança pública, não
pode continuar adiada “ad aeternun”. 

Ao lado desta situação, há outra ligada à criminalidade que, nos bairros periféricos,
assume permanentemente contornos de um verdadeiro "modus vivendi" da co-
munidade. Atendendo à dimensão dos problemas que vivem os bairros periféricos
das províncias onde se acentuam todos os dias a pressão demográfica, questões
de saneamento, os desafios económicos e sociais, urge mudar de estratégia e
actuação sob pena de passarmos todos os anos a falar de problemas evitáveis.  

Música angolana
Sou cantor amador e frequento uma escola
de música para aumentar os meus conheci-
mentos em matéria de canto. Escrevo pela
primeira vez para o Jornal de Angola para
abordar assuntos sobre a música angolana,
numa altura em que as coisas parecem correr
muito bem. Quando se fala de música angolana
prefiro, dentro do meu optimismo moderado,
olhar sempre para a componente positiva. 
A música angolana vai bem e recomenda-
se, hoje mais do que nunca, porque con-
quista e solidifica-se no mercado angolano.
É hora, em minha opinião, da música an-
golana conquistar mercados a nível da re-
gião de África e do Mundo para que saiba-
mos “vender a imagem” de Angola lá fora. 
Há países cujo contributo da música para o
PIB constitui um verdadeiro meio para a di-
versificação da economia. A indústria da
música em Angola, de facto, emprega centenas
de pessoas e ajuda numerosas famílias a au-
mentar a sua renda. Para terminar, gostaria
de apelar às entidades públicas com poder
de decisão e às privadas com “poder do bolso”,
para que invistam mais na música.
ARTUR CONTREIRAS
Terra Nova  

Dia do consumidor
Celebrou-se esta semana o Dia Internacional
do Consumidor, uma data importante numa
altura em que o consumismo assume contornos
de verdadeira preocupação a nível global.
Mais do falar sobre os direitos do consumidor,
uma realidade inegável hoje em dia, prefiro
cingir-me às responsabilidades que um con-
sumidor deve ter. As empresas fornecedoras
de bens e serviços não se cansam de fazer
prova de que são as melhores, mais eficazes
e prontas a servir. E nem sempre essa melhoria,
eficácia ou prontidão correspondem exacta-
mente à qualidade do bem ou serviço a prestar
e à satisfação dos clientes.
Precisamos de estar muito atentos para
não sermos “escravizados” pelo consumis-
mo e promovermos o consumo moderado.
Embora seja natural a tendência para os

seres humanos consumirem mais e mais,
na verdade, numa data como esta vale a
pena fazer algumas reflexões em torno de
factores como o consumo e a ganância,
entre outros. Como aconselhava um esta-
dista mundial, numa frase com valor pro-
verbial, “há na terra todos os meios para
satisfazer as necessidades humanas, mas
não há para as ambições”. 
Urge moderar o consumo para sermos ca-
pazes de preservar um Mundo melhor para
as gerações mais novas.
AFONSO DUARTE
São Paulo

Diplomacia americana 
Tal como se previa, o afastamento do an-
tigo executivo da ExxonMobil como se-
cretário de Estado dos Estados Unidos da
América (EUA), Rex Tillerson, aconteceu
há poucos dias, com a sua demissão via
Twitter, efectuada pelo Presidente Donald
Trump. Ao longo do ano passado dizia-
se até à exaustão que Rex Tillerson, o ho-
mem escolhido por Donald Trump, ale-
gadamente sob sugestão de Condollezza
Rice, para chefiar o Departamento de Es-
tado, seria afastado. Dizia-se, inclusive,
que tudo iria acontecer nos meses de No-
vembro ou Dezembro de 2017, numa altura
em que as relações entre Tillerson e Trump
iam de mal a pior. 
A diplomacia norte-americana fica agora
nas mãos de Mike Pompeo, o antigo homem
forte da CIA, cujo perfil a lidar com dossiers
como Rússia, Irão ou Coreia do Norte, é de
“durão”, como dizem os brasileiros.
Espero que Donald Trump tenha uma po-
lítica externa menos virada para o uso do
“Grande Cacete”, à boa maneira do antigo
Presidente Teddy Roosevelt, mas seja incli-
nado para o pacifismo do assassinado Pre-
sidente John Fitzgerald Kennedy. Penso que
o Conselho de Segurança da ONU deve exer-
cer mais o papel na preservação da paz e
segurança internacional.
ANTÓNIO MASCARENHAS JR
Cabo Ledo
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IMAGEM DO DIA

A vida nos
bairros periféricos A vida 

nos bairros periféricos 

Vendedeira ambulante, em plena via com o bebé às costas, preparada para mais um dia a tentar vender mangostão, importado da República Democrática do
Congo (RDC) raro no mercado angolano. É bastante apreciada e procurada na capital do país pelos apreciadoras de frutas tropicais .
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PONTO DE VISTA ANÁLISE

Iniciar uma nova fase
nas relações entre a China e Angola

Primavera é tempo para planificar. Nos meses de
Março, época de Primavera na China, realizam-se
em Beijing as sessões plenárias da Assembleia Po-
pular Nacional (APN) da República Popular da
China, e da Conferência Consultiva Política do Povo
Chinês (CCPPC), momento para fazer planeamento
do desenvolvimento do país. Trata-se dos mais im-
portantes eventos na agenda política chinesa, que
atraem a atenção do mundo inteiro. Este ano, por
ser o primeiro ano na implementação da directriz
definida pelo 19º Congresso Nacional do Partido
Comunista da China, além de celebrar os 40 anos
da Reforma e Abertura, os dois eventos revestem-
se de um significado especial. 

Nos últimos cinco anos, o de-
senvolvimento económico e social
da China alcançou resultados his-
tóricos, que se interpretam nas
mudanças históricas do país. O
PIB chinês cresceu de 54 triliões
de RMB Yuan para 82,7 triliões, um
aumento médio anual de 7,1%, o
que traz consigo mais 66 milhões
de novos empregos. O bem-estar
do povo chinês testemunha uma
constante melhoria, com 68 mi-
lhões de pessoas que saíram da
pobreza e um crescimento anual
de 7,4% na renda per capita, bem
acima do crescimento económico.
Como resultado, a China conta
hoje com o maior número de pes-
soas da classe média do mundo. 

Ao mesmo tempo, não podemos
esquecer que a China continua ser
o maior país em desenvolvimento,
que enfrenta numerosas dificul-
dades e desafios no seu caminho
para o desenvolvimento, com des-
taque da imparidade entre cres-
cente expectativa por uma vida
melhor para o seu  povo e o de-
senvolvimento ainda insuficiente
e desequilibrado, situação que
nos exige continuar no caminho
escolhido, superando as dificul-
dades sempre através do aprofun-
damento das reformas. Neste con-
texto, chamam atenção algumas
medidas mais importantes adop-
tadas pelas duas sessões.

Primeiro, a aprovação da emenda constitucional
que tem como objectivo fortalecer e aperfeiçoar
o mecanismo de liderança do Estado. Com amplas
consultas prévias a diferentes sectores da sociedade,
a emenda passou na votação com uma grande
folga, demonstrando a vontade comum dos dele-
gados e de toda população chinesa. 

Segundo, a decisão de instalar a Comissão
Nacional da Supervisão, uma mudança de cima
para baixo no sistema de inspecção e supervisão
do país, que reflecte o princípio de governação
baseado nas leis. 

Terceiro, a aprovação do plano de reforma ins-
titucional do Conselho de Estado, órgão supremo
do poder executivo, dando início a uma profunda
reforma que visa a modernização da estrutura ad-
ministrativa e da capacidade de governação. Estas
três medidas, que reflectem a corrente da nossa
época e as exigências da nossa nobre causa, vão
impulsionar novos avanços do Socialismo com Ca-
racterística Chinesa. No final da sessão da APN, vai-
se eleger o Presidente da República e aprovar a
composição do novo Governo para dirigir a China
nos próximos cinco anos.  

O mundo está de olhos nas Duas Sessões da
China, porque o desenvolvimento da China não  traz
apenas benefícios ao seu próprio povo, mas também
abre novas oportunidades ao mundo. Nos últimos
cinco anos, a China contribuiu com 30% do total do
crescimento económico mundial. Nos próximos
cinco anos, vamos importar mais de oito  triliões de
dólares americanos de mercadorias, investir mais

de 700 biliões no exterior como IED, e distribuir 700
milhões de turistas pelo mundo, factores que dão
grande impulso ao desenvolvimento global. 

A China terá como missão fazer uma maior con-
tribuição a toda humanidade. Com o objectivo de
uma comunidade de destino comum, promovere-
mos um novo modelo de  relações internacionais,
baseado nos princípios de respeito recíproco, justiça
e imparcialidade, cooperação de benefício, cons-
truindo um mundo de paz duradoura, segurança
generalizada, prosperidade compartilhada, abertura
compreensiva, e com ambiente protegido. 

A África é um parceiro indispensável na jornada
rumo à comunidade de destino comum. A China e

a África enfrentam tarefas co-
muns no seu desenvolvimen-
to, compartilham interesses
estratégicos e possuem uma
grande perspectiva de coope-
ração. A China sempre ligou
o seu desenvolvimento estrei-
tamente com o desenvolvi-
mento dos países em desen-
volvimento em geral, que in-
clui os africanos. O Presidente
Xi Jinping apontou bem que
“a China e a África estabelece-
ram amizade na adversidade,
uma amizade nunca mais es-
quecível. Nada quebra a ami-
zade Sino-Africana, nem a
transformação do mundo,
muito menos as palavras
dos outros.” A China vai sem-
pre insistir nos princípios de
realidade, efectividade, afi-
nidade e sinceridade na sua
cooperação com a África,
promovendo a sua melhoria
constante, oferecendo novo
dinamismo e oportunidade
para o desenvolvimento sus-
tentável do continente. 

As relações sino-angolanas
têm sido um exemplo de coo-
peração de benefício mútuo
e desenvolvimento comum
entre a China e a África. Neste
momento, o Socialismo com
Características Chinesas en-
trou na Nova Era, e Angola

num novo círculo de desenvolvimento, proporcio-
nando às relações bilaterais, que já são excelentes,
uma nova janela de oportunidades. Insistindo nos
princícios de amizade sincera e de tratamento de
igualdade, esperamos aproveitar a realização da Ci-
meira de Beijing do Fórum de Cooperação China-
África, prevista para este ano,  para intensificar as vi-
sitas e diálogo de alto nível, aprofundando a confiança
política mútua entre os dois países. Esperamos
elevar o nível de cooperação bilateral, em particular,
melhorar a qualidade e eficiência da cooperação
económica e comercial, promovendo a sua trans-
formação, com o aperfeiçoamento no mecanismo
de nossa cooperação em financiamento e investi-
mento, contribuindo para a diversificação económica
de Angola. Esperamos aprofundar o intercâmbio e
cooperação nas áreas sociais como a saúde, sanea-
mento e combate à pobreza, aumentar as trocas
culturais, assim como tirar melhor proveito econó-
mico e social das obras da doação do Governo chinês,
para melhor concretizar a nossa parceria e atingir
ganhos compartilhados. 

A Primavera é uma estação de esperança. As
“Duas Sessões” chinesas em curso não só abrem
nova perspectiva para a China e às suas relações
com o mundo, como também acrescentam novo
dinamismo nas relações sino-angolanas. Sendo
parceiros e irmãos, a China e Angola vão trabalhar
para inaugurar uma nova era nas suas relações de
cooperação amistosa e da parceria estratégica. 

*Embaixador da República Popular da China em Angola                           

O mundo 
está de olhos

nas Duas Sessões 
da China, 
porque o

desenvolvimento 
do  país  
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ao seu próprio 
povo, mas 
também 
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oportunidades.
Nos últimos

5 anos, 
Pequim
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crescimento
económico mundial

É com relativa rapidez que vemos o presente Executivo, alinhar as suas políticas económicas
à estratégia de saída da crise e aceleração do processo de diversificação económica, ainda
que com iniciativas não muito bem conseguidas, a privatização das empresas é uma das
medidas, com amplitude reformista, que achamos essencial para colocar o país na rota do
crescimento económico.

A privatização ou redimensionamento do sector empresarial público, sempre foi um
tabu para a nossa classe política, mas a verdade que o Estado precisa de se libertar
empresas públicas ineficientes, que apenas são sacos rotos em termos de investimento e
verdadeiros pecados capitais em termos de gestão, condições de trabalho, com salários
que não conferem dignidade alguma aos funcionários. 

Claramente, que fechar algumas destas empresas não é melhor solução, não apenas
pelos postos de trabalho pouco dignos que elas ainda representam, mas pelo seu potencial,
é fácil entender que muitas destas empresas publicas nacionais têm mercado e margem
de progressão. O que sempre falhou foi o modelo de gestão, a mentalidade de que empresa
publica não é para dar lucro, explica muito do que hoje estamos a viver em termos do
parque empresarial público.

Se há potencial e se o problema da gestão do Estado está identificado, então, nada mais
correcto do que partilhar a posse da empresa com o privado, e aqui o Estado tem de ter a
coragem de fazer bem esta partilha de poder, pois deve ser uma partilha de facto e nunca
uma “entrega” como já o vimos acontecer em Angola e no mundo.  

As entregas não resultam, e nunca resultarão, porque são feitas a quase custo zero,
lesando o interesse do Estado, os activos são entregues aos privados sem experiência no
ramo, sem capacidade de gestão e principalmente sem dinheiro para investir, são entregas
feitas por amiguismo e compadrio, ou seja, tudo aquilo que estamos a combater. Até
porque como é comprovado, que sempre que se entregaram as empresas a alguns (des)afor-
tunados, as empresas desaparecem e com elas os postos de trabalho. 

Objectivamente, a forma mais transparente, democrática e eficiente de privatizar é
mesmo via mercado, é convidar as pessoas sem discriminação, para comprarem a
empresa e fazerem parte do projecto. Certamente que apenas estarão interessados no
projecto aqueles que conhecem o sector e o seu potencial e empregarão as suas
poupanças para financiar a abertura de capital, bem como certamente terão superiores
argumentos de gestão.  

O espaço onde encontramos (todos juntos) investidores, conhecedores do ramo e do
negócio e os gestores de topo, é na bolsa de valores, é no mercado de capitais onde há
dinheiro em excedente para ser investido, capacidade acima da média para gerir e por
outro lado, é neste espaço onde acontece a democratização do capital, dando poder ao
povo em pleno santuário do capitalismo.

Usar a bolsa para privatizar as empresas públicas, foi o mais correcto, dentro do quadro
da transparência, democratização do capital e também para sinalizar aos investidores es-
trangeiros que o Estado pretende reduzir a sua esfera de influência na economia da melhor
forma que existe. Por outro lado e de forma indirecta é garantir a continuidade e crescimento
das empresas e dos empregos, por outras palavras, o alargamento da base tributária.

A privatização em bolsa, que consiste essencialmente na emissão de acções, permite
também emitir obrigações que são títulos de dívida, que contrariamente às acções que
traz sócios novos à empresa, as obrigações são dívidas que a empresa contrai no longo
prazo, contudo é sempre exigível que a gestão seja entregue a um gestor profissional, (de
preferência) não indicado pelo Estado, caso o seja, terá de ser alguém com uma agenda
virada para fazer crescer o dinheiro aplicado por todos os accionistas. 

É essencial esclarecer que os processos de privatização devem ser acompanhados
pela entrega da gestão, sendo que em sã consciência nenhum investidor quererá comprar
ações de qualquer empresa pública (em bolsa), se se mantiver a mesma gestão, ou seja,
se o Estado pensar em privatizar acima de 40% (por norma) da empresa e mantiver a pre-
tensão de ficar na gestão, o processo de abertura de capital ou privatização estará
condenado ao fracasso.

Ainda que o Estado se mantenha como maior investidor, é quase proibitivo que continue
a gerir a empresa, pois historicamente é sabido que o Estado não é bom gestor de empresas
públicas e também os novos investidores quase sempre aportam mecanismos de gestão
de mercado e mais condicentes à procura pelo lucro e crescimento da empresa.

Defendemos que o Estado privatize o que for ineficiente e que deve manter a de
participação (maioritária ou não) na empresa, forma a fiscalizar os actos de gestão da
comissão executiva, mas deve claramente deixar o privado, aqui também como investidor,
gerir a empresa, regendo as decisões executivas pelos princípios do mercado.    

Certamente, que a missão do Estado não se esgota na abertura de capital ou venda das
acções em bolsa. É preciso que o Estado tenha a capacidade de continuar a acompanhar
as empresas em que participa mesmo sem gerir. É preciso que o Estado tenha representantes
competentes na gestão (executiva ou não executiva), colocando quadros com capacidade
de ler os números, interpretar a estratégia e assegurar que a empresa não se desloque do
seu propósito, sem descurar o interesse estatal que não se esgota nos dividendos a receber.  

No caso da Angola Telecom, que é uma empresa estratégica, num sector estratégico, se
o Estado pretende alienar 45% do seu capital social, é importante entregar a gestão
operacional ao privado, acompanhar o retorno do investimento e fiscalizar o desempenho
do gestor privado. Neste contexto é preciso entender que se for para privatizar é incontornável
entregar a gestão a quem sabe.

Esta é a regra, porque por norma, o Estado, para álem de já estar a partilhar o risco com
os investidores nacionais e estrangeiros é “obrigado” a partilhar o retorno deste investimento,
e a prescindir das decisões estratégicas essenciais do negócio para que tenha tempo de se
concentrar no que é o seu trabalho, prover bens públicos.

Por fim é essencial que o Estado deixe de fazer de árbitro (regulador) e jogador (regulado),
ou seja não pode estar nos dois lados da barricada, pois só desta forma deixa espaço para
as famílias e empresas rentabilizem as suas poupanças, trazendo a competitividade em
termos operacionais e de gestão para as empresas nacionais. 

*Economista

Privatizar não é (só) vender,
é também entregar a gestão

Rui Malaquias |*
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Governo do Presidente Paul Kagame proíbe poluição sonora

RUANDA

O Governodo Ruanda anun-
ciou a proibição do uso de
megafones no exterior das
mesquitas, ou espalhados
pelas cidades, para chamar
os fiéis para as orações.
Esta medida, que se insere

na nova lei sobre o funcio-
namento das igrejas, afecta
sobretudo os muçulmanos
que cinco vezes por dia eram
avisados por esses megafones
sobre a hora das suas orações.
A Associação das Igrejas
Muçulmanas do Ruanda, que
representa cinco por cento
da população religiosa do país,
já protestou contra esta
medida considerando-a “dis-
criminatória” e “atentatória”
da sua liberdade de culto.
Porém, o Governo ruan-

dês reiterou a necessidade
de todos cumprirem a lei e
manifestou-se optimista
quanto à “compreensão” que
os muçulmanos terão para
com esta decisão, que visa
combater a poluição sonora.
A verdade, porém, é que

a população religiosa começa
a evidenciar alguma preo-
cupação com a aplicação da
nova lei que regula o fun-

cionamento de todas as igre-
jas do país. 
Os mais cépticos recor-

dam que foi devido, preci-
samente, a uma regulação
imposta às igrejas que come-
çaram os confrontos que em
1994 resultaram depois no
genocídio que matou cerca
de 800 mil pessoas. Na altura,
milhares de tutsis refugia-
ram-se em diversas igrejas
católicas onde acabaram por
ser assassinados nos 100 dias
de barbárie que se seguiram.
Com a proibição do fun-

cionamento dos megafones,
tanto no exterior das mes-
quitas como espalhados pelas
cidades, os muçulmanos
sentem-se atingidos e a
população está preocupada,
pois teme que uma desobe-
diência à lei possa ser o ras-
tilho para ondas de violência.
Cinco vezes ao dia, em

cada sete dias da semana,
de dia e de noite, esses mega-
fones entoam música e citam
o Corão para que os fiéis se
dirijam para as suas mes-
quitas para orar.

Victor Carvalho

O antigo Presidente sul-
africano, Jacob Zuma, foi
ontem, formalmente, acu-
sado de corrupção no caso
relacionado com um negó-
cio de armas, realizado nos
anos 1990, quando ocupava
o cargo de Vice-Presidente
do país, anunciou o Minis-
tério Público.
O procurador-geral ,

Shaun Abrahams, anunciou
a acusação referindo que
existem “perspectivas razoá-
veis de a acusação a Zuma
ser bem-sucedida”, noticiou
a Reuters.
“Após analisar bem o

assunto, há razoáveis pers-
pectivas para pensar que as
acusações judiciárias contra
Zuma vão ser concluídas”,
disse o procurador-geral
Shaun Abrahams numa con-
ferência de imprensa na qual
salientou que o ex-Presidente
da África do Sul será julgado

por fraude e corrupção. “Sub-
meter o caso a julgamento
é a forma mais apropriada
de abordar as acusações”,
acrescentou.
Zuma é  acusado de 16 cri-

mes de corrupção numa
compra de armas do Governo
sul-africano, do valor de 2,5
mil milhões de dólares, em
1999, numa altura em que
ocupava o cargo de Vice-
Presidente de Thabo Mbeki.
Zuma foi substituído na

Presidência sul-africana pelo
seu Vice-Presidente, Cyril
Ramaphosa. A sucessão foi
completada depois de um
longo e intenso conflito polí-
tico entre ambos.
As suspeitas sobre Zuma

afectaram a imagem do Con-
gresso Nacional Africano
(ANC), histórico partido  que
está no poder desde o fim do
apartheid. Em 2019 reali-
zam-se eleições.

Utilização de megafones
proibida nas mesquitas

ÁFRICA DOS SUL

Jacob Zuma acusado
de fraude e corrupção 
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Breves
SUPREMO ISRAELITA
SUSPENDE EXPULSÃO
DE AFRICANOS ILEGAIS 
O Supremo Tribunal
israelita suspendeu por 
um período superior a uma
semana um plano de Israel
para a expulsão de
milhares de imigrantes
africanos que entraram
ilegalmente no país, refere
o acórdão divulgado na
quinta-feira. O tribunal
congelou a lei até 26 
de Março, prazo dado 
ao Governo de Benjamin
Netanyahu para
fundamentar e detalhar 
as medidas legais
consagradas no plano, 
que visa banir milhares 
de imigrantes procedentes 
da Eritreia e do Sudão.
Os imigrantes ilegais
considerados neste plano
são os que não pediram
ainda asilo ou que a
protecção internacional
tenha sido rejeitada.
O plano preconiza duas
saídas: sair de Israel no
início de Abril, para o país
de origem ou outro que
acolha os imigrantes
ilegais, ou a prisão por
tempo indeterminado.

SÃO TOMÉE PRÍNCIPE
DEIXA GRUPO DE  PAÍSES
VULNERÁVEIS 
São Tomé e Príncipe pode
em breve sair do grupo das
nações mais pobres e
vulneráveis do Mundo,
juntamente com o Butão,
Kiribati e as Ilhas Salomão,
anunciou esta semana um
dirigente da Organização
das Nações Unidas (ONU).
O presidente do Comité das
Políticas de
Desenvolvimento (CDP),
José António Ocampo,
afirmou na quinta-feira, em
comunicado, que este é
“um momento histórico” e
salientou que apenas cinco
países, um dos quais Cabo
Verde, saíram da categoria
dos Países Menos
Desenvolvidos (LDC), desde
que foi instituída em 1971.
Estes quatro países
aumentaram o poder de
compra dos seus cidadãos
e melhoraram o acesso aos
cuidados de saúde e à
educação, o que os tornam
elegíveis para saírem do
grupo dos LDC.  Os Países
Menos Desenvolvidos são
avaliados por três critérios:
objectivos na saúde e
educação; vulnerabilidade
económica; e rendimento
nacional bruto por pessoa.
Os países têm de cumprir
dois dos três critérios em
duas revisões trienais
consecutivas do CDP para
serem considerados
elegíveis de deixar o grupo.

AFP

Victor Carvalho

Numa corridamarcada por
uma reduzida taxa de par-
ticipação, apenas de 32 por
cento dos eleitores registados
que acorreram às urnas, o
candidato da Renamo à pre-
sidência do Conselho Muni-
cipal de Nampula, Paulo
Vahnle, triunfou na segunda
volta da eleição intercalar
realizada nesta província do
norte de Moçambique.
Segundo dados divulgados

na madrugada de ontem pela
Comissão Eleitoral local, o
candidato da Renamo obteve
58 por cento dos votos depo-
sitados nas urnas, enquanto
Amisse Cololo, da Frelimo,
se ficou pelos 42 por cento.
Na primeira volta, reali-

zada a 24 de Janeiro último,
o candidato da Frelimo tinha
conquistado 44 por cento
dos votos, acima dos demais
quatro candidatos, mas insu-
ficiente para ser declarado
vencedor, uma vez que o
sistema eleitoral moçambi-
cano obriga a ter uma maioria
absoluta (50 por cento+1).
A necessidade da reali-

zação desta eleição intercalar
resultou do facto do anterior
presidente do município de
Nampula ter sido assassinado
há cerca de um ano, em cir-
cunstâncias que a Polícia ainda
não conseguiu descobrir. A
Frelimo, entretanto, já admi-
tiu a derrota tendo o Presi-
dente Filipe Nyusi enviado
uma mensagem de felicita-
ções ao líder da Renamo,
Afonso Dhlakama.
Essa mensagem, segundo

alguns observadores, serviu
para atenuar alguma cris-
pação que se registou no
intervalo entre a realização
da primeira e da segunda
volta desta eleição interca-
lar, para a escolha do edil.

Afonso Dhlakama, numa
declaração proferida a um
canal privado de televisão
de Moçambique, tinha acu-
sado a Frelimo de estar a
desviar votantes do exterior
para o interior da província
de Nampula com o objectivo
de “defraudar” as eleições
e de assim impedir o triunfo
do candidato da Renamo.
O responsável da Frelimo

em Nampula desmentiu
prontamente essas alegações,
endossando para a Renamo
uma tentativa de violação
da lei eleitoral, sublinhando
o facto dessas acusações
terem sido feitas no próprio
dia da votação, o que poderia
influenciar os eleitores.
Na sua intervenção, Afonso

Dhlakama chegou a ameaçar
abandonar o processo de diá-
logo que está a manter com
o Presidente Filipe Nyusi
para a obtenção de um acordo
de paz.
Esse processo de diálogo

já tem um ano, tendo sido
obtidos alguns acordos pon-
tuais, nomeadamente na
questão da descentralização
administrativa, entendida
como um primeiro passo
para as autárquicas.
Mas parece que nem tudo

foram rosas nestas eleições.
De acordo com alguns obser-
vadores, verificaram-se
alguns problemas mas que,
no seu entender, não man-
charam a sua credibilidade.
À margem destas eleições,

entretanto, uma pessoa mor-
reu e várias casas foram quei-
madas na aldeia de Chitolo,
também a norte de Moçam-
bique, durante um ataque
realizado por um grupo de
homens armados de origem
desconhecida, noticiou a
rádio estatal, que adiantou
terem-se registado dois mor-
tos e quatro feridos. Este inci-
dente nada tem a ver com

as eleições de Nampula,
apesar de ter acontecido
também no norte do país,
uma vez que a Polícia local
atribui a responsabilidade
do ataque a um grupo armado
com aparente inspiração islâ-
mica. Porém, quando ele foi
conhecido, alguma imprensa
apressou-se a relacioná-lo
com  “mau estar” por parte
da população, uma vez que
ele ocorreu numa zona onde
a Renamo tem influência
política e mantém uma pre-
sença militar.

Arrecadação de receitas
Entretanto, à margem destes
problemas, o primeiro-minis-
tro, Carlos Agostinho do Rosá-
rio, anunciou que o Governo
tem 37 milhões de euros dis-
poníveis para liquidar 17 por
cento da dívida do Estado para
com o sector privado.
Este anúncio surge na

sequência de declarações
recentes do presidente da
Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique, principal associação
patronal do país, que tinha
alertado o Governo e o banco
central para a grave situação
das empresas nacionais.
Na ocasião, aquele res-

ponsável pediu ao Executivo
um plano para o pagamento
das facturas atrasadas a for-
necedores, bem como do
reembolso do IVA que ainda
está por liquidar. 
No seu esforço de arre-

cadar receitas para poder
cumprir as suas obrigações
mais urgentes, o Governo
anunciou também que o Ins-
tituto Nacional de Segurança
Social (INSS) conseguiu o
equivalente a cinco milhões
de euros, uma verba que foi
descontada de salários de
trabalhadores mas que não
havia sido canalizada para
o sistema em 2017.

FRELIMO JÁ RECONHECEU A DERROTA

AFP

Eleitores da autarquia de Nampula deram voto de confiança ao partido de Afonso Dhlakama

Renamo vence eleição
intercalar de Nampula
Com apenas uma participação de 32 por cento dos eleitores
registados, Paulo Vahanle foi eleito presidente do município
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Representante filipino na
ONU cumpre formalidade

NAÇÕES UNIDAS

O Governodas Filipinas apre-
sentou ontem no escritório
do Secretário-Geral da ONU,
o documento a solicitar a
retirada do país do Tribunal
Penal Internacional (TPI),
tal  como anunciou esta
semana o Presidente Rodrigo
Duterte, noticiou a Efe.
O representante perma-

nente das Filipinas na ONU,
Teodoro Locsin, entregou a
solicitação ao chefe de gabi-
nete de António Guterres,
já que este “está no exte-
rior”, explicou o filipino na
sua conta oficial no Twitter,
onde anexou uma cópia do
documento.
A solicitação atribui a reti-

rada do país do Estatuto de
Roma, instrumento consti-
tutivo do TPI adoptado em
1998, por as Filipinas se opu-
serem aos que politizam e
transformam os direitos
humanos em armas”.
Na quarta-feira, Duterte

anunciou a saída “imediata”
das Filipinas do TPI que acusa
de ataques “intoleráveis”
contra a sua pessoa e o seu
Governo por tentar investigar
a polémica campanha anti-
droga que causou já mais de
sete mil mortos desde Junho
de 2016. O documento entre-
gue pelo representante filipino

em Nova Iorque não inclui a
exigência da retirada ser com
carácter imediato, como
declarou Duterte anterior-
mente. A saída de um Estado
do TPI só pode ser efectiva
um ano depois do Secretá-
rio-Geral da ONU receber a
correspondente notificação
por escrito, segundo o artigo
127 do Estatuto de Roma. 
Os EUA e a Rússia retira-

ram-se do Estatuto anos
depois da assinatura de
ambos, enquanto a China,
Índia e a maioria de nações
da Ásia nunca chegaram a
ratificá-lo

Filipinas pede saída
do estatuto do TPI 

DR

Dirigente da oposição faz  fortes críticas à primeira-ministra

“CASO SKRIPAL”

O líder trabalhistabritânico,
Jeremy Corbyn, afirmou que
“não se devem fazer julga-
mentos precipitados” ao refe-
rir-se ao caso Skripal e
defendeu-se das críticas que
o acusam de não estar a cul-
par directamente a Rússia
pelo envenenamento do ex-
expião russo.
Num artigo publicado

ontem no jornal britânico
The Guardian, o líder do
principal partido da oposição
acrescenta que é preciso evi-
tar cair numa “nova Guerra
Fria” com a Rússia.
Corbyn tem sido criticado

po r  vá r i o s  p o l í t i c o s  -
incluindo membros do Par-
tido Trabalhista - pela forma
como tem respondido às
medidas de Londres contra
Moscovo pelo envenena-
mento de Skripal e da filha
Julia com um gás nervoso
alegadamente fabricado pelo
Estado russo.
O ex-membro dos servi-

ços de informações russo e
a filha foram encontrados
inconscientes no dia 4 de
Fevereiro num centro comer-
cial de Salisbury, sul de Ingla-
terra, estando hospitalizados
em estado grave. No artigo
publicado no The Guardian,
Corbyn pede à primeira-
ministra britânica, que actue
com “calma” e que demons-
tre “ponderação”, depois de
ter anunciado na quarta-
feira a expulsão de 23 diplo-
matas russos.
“Estes factos horríveis

exigem, antes de tudo, uma
investigação criminal mais
rigorosa e cuidadosa, levada
a cabo pela nossa Polícia e
pelos nossos serviços secre-
tos”, escreve Corbyn. “Ir a

correr antes de contar com
as provas reunidas pela Polí-
cia, numa atmosfera parla-
mentar febril não ajuda nem
a justiça nem a nossa segu-
rança nacional”, refere.
Corbyn acrescenta que se

a Rússia não é culpada não
se deve excluir a possibili-
dade de que se verifiquem
“ligações” a grupos de crime
organizado russos. “Como
já afirmei no Parlamento,

com base nas evidências, as
autoridades russas devem
prestar contas e a nossa res-
posta deve ser decisiva e pro-
porcional”, diz ainda o líder
da oposição.
Entretanto, 19 deputados

do Partido Trabalhista mani-
festaram abertamente apoio
à primeira-ministra pelas
medidas que foram adoptadas
contra a Rússia devido ao
envenenamento do ex-espião.
A Rússia nega qualquer

responsabilidade no ataque,
que já mereceu a condenação
de Governos e de dirigentes
como os Presidentes ameri-
cano, Donald Trump, e francês,
Emmanuel Macron, a chan-
celer alemã, Angela Merkel,
e o secretário-geral da OTAN,
Jens Stoltenberg.

Líder trabalhista contra
julgamentos precipitados

Pelo menos dez civis morreram e dezenas fica-
ram feridos ontem na sequência dos bombar-
deamentos de aviões e helicópteros de combate
não identificados contra várias povoações da
zona sul de Ghouta Oriental.
Os últimos ataques aéreos ocorrem na mesma

altura em que dezenas de milhares de civis
começam a fugir através de um corredor huma-
nitário que liga Ghouta oriental às zonas con-
troladas pelas forças governamentais.
A maior parte dos deslocados são provenientes

de Hamuriya, uma povoação que foi ocupada
na quinta-feira pelas tropas governamentais
e que se encontrava sob o controlo da facção
islamita Legião da Misericórdia, indicou o
observatório. As mesmas informações sublinham
que os combatentes da Legião da Misericórdia
e da Organização de Libertação do Levante
continuam a lutar contra as forças leais ao Pre-
sidente sírio Bashar Al-Assad, na tentativa de
recuperar Hamuriya. Entretanto, o ministro
dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei
Lavrov, anunciou que os militares russos e o
Governo sírio prolongaram o período de ces-
sar-fogo que deveria terminar ontem.

Ataques aéreos
atingem civis 

“Estes factos
horríveis

(envenenamento)
exigem, antes de

tudo, uma
investigação

criminial mais
rigorosa e

cuidadosa da nossa
Polícia e dos

serviços secretos” 

Geremy Corbin pede ponderação para
se “evitar cair numa nova guerra fria” 

NAÇÕES UNIDAS

Os funcionários que traba-
lham na sede europeia das
Nações Unidas, em Genebra,
realizaram ontem uma greve
para protestar pelas reduções
salariais planeadas pelas
autoridades da instituição,
informou a EFE, citada pela
Angop.
Os funcionários, tanto

locais como estrangeiros,
votaram na quinta-feira se
realizariam a greve e o resul-
tado foi positivo, por isso
que hoje não compareceram
ao trabalho.
Como resultado, muitas

das actividades da instituição
ficaram paralisadas na falta
de pessoal, especialmente o
Conselho de Direitos Huma-
nos (CDH), reunido em sessão
ordinária.
Apesar disso, a grande

maioria dos participantes
no CDH é formada por diplo-
matas, mas para que o órgão
funcione precisa dos fun-
cionários, desde os que orga-
nizam a ordem do dia até
os tradutores.
As Nações Unidas estão

a rever as suas políticas sala-
riais há anos.
Inicialmente, ficou deci-

dido que os funcionários das
Nações Unidas em Genebra
deviam ter uma redução
generalizada de 7,5 por cento.
Após queixas, interrupções

e discussões, as autoridades
baixaram esse número con-
sideravelmente e anunciaram
reduções paulatinas, mas
por enquanto nada foi esta-
belecido com clareza.

Funcionários
em Genebra
realizam greve
por salários 

:AMEER ALHALBI

Bombardeamentos em Ghouta causam mortos

SÍRIA Breve
WASHINGTON E SEUL 
LIMITAM MANOBRAS
NO MAR DA COREIA 
A Coreia do Sul e os
Estados Unidos
decidiram reduzir o
alcance das suas
manobras anuais
conjuntas, levando em
consideração a
aproximação
diplomática com o
Governo norte-coreano,
informou a agência de
notícias sul-coreana
Yonhap.  Os exercícios
militares conjuntos
provocam um conflito
com o Governo de
Pyongyang. A Coreia do
Norte, país dotado com
armamento nuclear,
considera as manobras
um teste para uma
invasão do seu território
e normalmente reage
com ensaios de mísseis
balísticos, o que
aumenta ainda mais a
tensão. As duas Coreias
e os Estados Unidos
estão em pleno processo
de distensão desde as
olimpíadas de Inverno,
em Peongchang.

As autoridades de Hong
Kong anunciaram ontem
uma proposta de lei para
punir quem ultrajar o hino
da China com pena de prisão
até três anos e obrigar à sua
aprendizagem entre os estu-
dantes do território.
A proposta obriga ainda

quem est iver  presente
quando for tocada a “Marcha
dos Voluntários” a “levan-
tar-se e manter uma postura
de respeito”.
O hino chinês tornou-se

sensível em Hong Kong, que
mantém um estatuto semi-
autónomo face a Pequim, por
os adeptos de futebol locais
vaiarem quando este é tocado
nos estádios do território.
A Lei do Hino Nacional

foi promulgada o ano passado
pelo Governo.
Em Novembro, a Assem-

bleia Nacional Popular, órgão
legislativo chinês, aprovou
a sua inclusão nos anexos
das Leis Básicas de Hong
Kong e Macau, que regulam
as leis nacionais a aplicar
nas duas regiões adminis-
trativas especiais.
A proposta de lei surge

numa altura de crescente
preocupação em Hong Kong,
de que o Governo de Pequim
está a reduzir as liberdades
fundamentais, apesar das
promessas de que estas
seriam mantidas após o
retorno à China da ex-colónia
britânica, em 1997. Activistas
e deputados pró-democracia
temem que a lei possa ser
usada para enfraquecer a
liberdade de expressão em
Hong Kong, que tem um sis-
tema legal próprio. 
Segundo a proposta Lei

do Hino Nacional em Hong
Kong, quem “publicamente
e deliberadamente alterar
as letras ou as notas”, cante
de “forma distorcida ou
depreciativa” ou insulte “de
qualquer maneira” o hino
chinês, será punido com
multa até 50.000 dólares de
Hong Kong (quase 5.200
euros) e punido com pena
de prisão até três anos.
A proposta, a ser discutida

em 23 de Março no Parla-
mento de Hong Kong, impõe
às escolas que ensinem o
hino aos alunos. Composto
nos anos 1930, o hino chinês
foi elevado ao seu estatuto
actual após a instauração da
República Popular em 1949.

WIKIMEDIA

Pequim exige respeito aos
símbolos nacionais do país

HONG KONG

Proposta prisão
para insulto
ao hino chinês

MUNDO
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Fundo Monetário Internacional sugere ao Executivo que as receitas extraordinárias obtidas com a projecção mais 
baixa do preço do barril do petróleo no OGE, sejam empregues na regularização dos atrasados da dívida pública

Cristóvão Neto

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) pediu que o
Governo empregue o exce-
dente de dinheiro obtido com
a previsão orçamental mais
baixa do preço do petróleo,
no pagamento da dívida
pública interna, revelou
ontem, em Luanda, o director
do Departamento Angola da
instituição financeira.

Ricardo Velloso, que falava
numa  c on f e rên c i a  d e
imprensa realizada no fim
de uma missão de avaliação
do desempenho económico
de Angola, afirmou que “um
preço do petróleo mais ele-
vado que o previsto no orça-
mento pode resultar em
receitas extraordinárias, que
devem ser usadas na regu-
larização mais rápida dos
atrasados internos ou na
diminuição da dívida”.

A dívida pública está
situada em 64 por cento do
Produto Interno Bruto (PIB),
mas o funcionário do FMI
afirmou ter obtido o com-
promisso da autoridades
angolanas de a estabelecerem
abaixo dos 60 por cento a
médio prazo, em 2022 ou
em 2023.

Ricardo Velloso também
descartou a hipótese de um
cenário de “reestruturação
forçada” da dívida pública
angolana, com perdas para
os investidores, embora
tenha defendido a necessi-
dade de alongar maturidades,
num processo de negociação
baseado apenas em meca-
nismos de mercado.   

“Nós claramente vemos
a necessidade de alongar as
matur idades  da  d ívida
pública”, disse Ricardo Vel-
loso, acrescentando haver,
também, a necessidade de
“reduzir, ao longo do tempo,
a parcela da dívida indexada
à moeda estrangeira, com
emissão de dívida a taxas de
juros fixas, em kwanzas”.

O FMI, assumiu o chefe
da missão, está “plenamente
de acordo” com as medidas
que estão previstas pelo

Governo angolano, nomea-
damente o alongamento das
maturidades, situadas numa
média de três por cento no
caso da dívida pública interna,
e de oito, a externa.

Ricardo Velloso afirmou
que o FMI considera que “não
há muito mais espaço para
a acumulação de dívida”,
embora o que a esse nível
aconteceu no passado pode
ser explicado, em parte, pelas

O FMI atribui a sua projecção
de crescimento económico
de Angola este ano, de 2,2
por cento, ao aumento da
disponibilidade de divisas
ligada ao preço mais elevado
do petróleo, bem como da
produção de gás natural
liquefeito até à sua capaci-
dade máxima.

O director do Departa-
mento Angola do FMI, que
proferiu estas declarações
ontem, em Luanda, no fim
de uma missão de 15 dias

consagrada à avaliação do
desempenho económico do
país, acrescentou que a adop-
ção de um sistema mais efi-
ciente de afectação de divisas
e o aumento da confiança
dos empresários também
figuram entre os fundamentos
das previsões de crescimento.

Ricardo Velloso avançou
que as previsões do FMI tam-
bém apontam para que, a
médio prazo, Angola venha
a beneficiar de taxas médias
de crescimento económico

de 5,00 por cento ao ano,
embora existam riscos liga-
dos, principalmente, à vola-
tilidade do preço do petróleo.

O director do Departa-
mento Angola do FMI afirmou,
ao ler uma declaração de fim
de missão, “que a economia
angolana está a observar uma
ligeira recuperação” e que “o
novo Executivo está, correc-
tamente, a concentrar-se na
restauração da estabilidade
macroeconómica e na melho-
ria da governação”.

“Além disso”, prosseguiu,
“as perspectivas mais favo-
ráveis relativamente ao preço
do petróleo oferecem uma
oportunidade para reforçar
as políticas macroeconómi-
cas e dar um ímpeto reno-
vado às reformas estruturais”. 

A taxa de crescimento
económico prevista pelo FMI
para este ano, foi, assim,
revista em alta, e compara-
se com as projecções iniciais,
que apontavam para uma
expansão de 1,6 por cento.

melhorias verificadas nas
infra-estruturas edificadas
no país.

Combustíveis e salários
A missão também aconse-
lhou o Governo a negociar
com a Sonangol um ajusta-
mento dos preços dos com-
bustíveis, à luz da evolução
económica nacional e inter-
nacional posterior a Janeiro
de 2016, quando os subsídios

foram eliminados. De lá para
cá, apontou o chefe da mis-
são do FMI, os combustíveis
tornaram-se mais caros e o
kwanza mais fraco, pelo que
se faz necessária uma nego-
ciação com o concessionário
nacional de hidrocarbone-
tos, a Sonangol, para esta-
belecer aumentos graduais
dos preços.

A missão também soli-
citou ao Governo para mudar

as regras e adoptar o prin-
cípio dos salários acompa-
nharem a inflação com
pequenos aumentos, sobre-
tudo os dos empregados
dos sectores necessitados
de eficiência.

Uma vez que a folha de
salários de 2018 já está feita,
o FMI considera que este
princípio deve ser adoptado
nos anos seguintes, de acordo
com Ricardo Velloso.

O economista anunciou
projecções de uma acele-
ração da taxa de inflação de
2018 para 24,7 por cento -
acima dos 23,67 por cento
do ano passado -, sobretudo
em resultado da depreciação
do kwanza, mas sublinhou
que as autoridades conse-
guiram conter  o  e fe i to
repasse que era esperado
depois da introdução da taxa
de câmbio flutuante, no
princípio de Janeiro.

O novo regime cambial
e a depreciação do kwanza
que ocorre desde Janeiro -
30 por cento face ao euro e
mais de 20 diante do dólar
-, “foi suficiente para cor-
rigir a sobrevalorização” da
moeda nacional, declarou
Ricardo Velloso.

O chefe da missão do FMI
revelou de que a introdução
do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), prevista
para 1 de Janeiro de 2019,
vai ser faseada, envolvendo
primeiro os grandes con-
tribuintes, para depois ser
expandida a uma base tri-
butária mais alargada.

Disponibilidade e leilões de divisas apoiam o crescimento 

Chefe da missão do FMI, Ricardo Velloso, na conferência de imprensa na qual apresentou projecções animadoras para a economia angolana

Missão 
também 
sugeriu  

ao Governo 
que mude 
as regras 
e adopte 

o princípio 
dos salários

acompanharem 
a inflação

NO FIM DE MISSÃO DE AVALIAÇÃO

FMI aponta destino para 
o excedente orçamental
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O ministro do Comérciopar-
ticipou nas discussões da
proclamação da Zona de
Comércio Livre Africana
(ZCLCA), num encontro de
titulares do pelouro realizada
na quinta e sexta-feira da
semana passada em Kigali,
capital do Ruanda, de acordo
com informação dos serviços
de imprensa da instituição
governamental angolana.

Joffre Van-Dúnem ana-
lisou com os homólogos,
durante a 5.ª reunião dos
Ministros do Comércio da
União Africana (AMOT), o
projecto de textos jurídicos
e da Declaração de Kigali
para o lançamento da ZCLCA
no dia 21 de Março, durante
uma cimeira extraordinária
da União Africana.

A ZCLCA foi definida nos
discursos proferidos na reu-
nião como um instrumento
capaz de impulsionar o cres-
cimento económico de África,
estimular a industrialização,
geração de emprego e a eli-
minação da migração precária
dos jovens africanos para
outros continentes. 

Os debates incidiram
sobre o acordo que cria a
ZCLCA, protocolos relativos
ao comércio de mercadorias
e serviços, bem como as
regras e procedimentos para
a resolução de litígios. 

O ministro liderou uma
delegação constituída pelos
directores dos gabinetes de
Intercâmbio Internacional
e Jurídico,  Rui Livramento
e Jacinto Ucuahamba,  assim
como o representante comer-
cial de Angola na África do
Sul e negociador chefe no
Fórum de Negociação da
ZCLCA, Videira Pedro.

Por sua vez, o secretário
de Estado do Comércio, Ama-
deu Nunes, iniciou ontem a
participação no 5.º fórum
Crans Montana sobre África
e a Cooperação Sul-Sul, que
decorre até terça-feira na
cidade de Dakhla, Marrocos. 

O fórum realiza-se sob o
lema “Melhorar a Governação
e as Condições de Vida das
Populações”, com o objectivo
de criar oportunidades para
os representantes africanos
e do resto do Mundo forta-
lecerem a solidariedade em
prol do desenvolvimento
económico, social e ambien-
tal do continente africano,
bem como estabelecerem
relações de cooperação e par-
cerias com outros países.

O valor das vendas de dia-
mantes em 2017 está avaliado
em mil milhões de dólares,
anunciou ontem, em Luanda,
o ministro dos Recursos
Minerais e Petróleos, Dia-
mantino Azevedo, no Fórum
de Auscultação sobre a revi-
talização da política de
comercialização de diaman-
tes brutos.

O sector pretende melho-
rar o valor arrecadado no
ano passado, tendo em conta
a oscilação esperada do preço
do quilate no mercado inter-
nacional, afirmou o ministro.
Dados disponíveis no Jornal
de Angola indicam que, o
ano passado, o preço dessa
unidade caiu para 117,23
dólares, contra 121,1 em 2016.

O Fórum analisou a actual
política de comercialização
de diamantes, à luz do tra-
balho de um grupo criado
em Dezembro para aus-
cultar as empresas envol-
vidas na comercialização
de diamantes.

O ministro afirmou que
se prevê aperfeiçoar todos
os aspectos que concorrem
para o funcionamento da
indústria diamantífera, espe-
rando-se que os desenvol-
vimentos que ocorrem no
domínio da prospecção,
exploração e tratamento deste
recurso mineral, se estendam
à esfera da   comercialização
de diamantes . 

A  ac tua l  po l í t i ca  de
comercialização de diaman-
tes, considerou, tem aspectos
positivos, pretendendo-se
melhorá-la, para que haja
maior equilíbrio entre pro-
dutores , compradores e o
Estado, com a criação de
incentivos para que as empre-
sas façam mais prospecção e
se sintam  motivadas a pro-
duzir mais.

“ Já existe no sector uma
política de comercialização,
pretendendo-se melhorar
essa política para maximizar
as receitas para o Estado, acau-
telar os interesses dos pro-
dutores e das empresas de
comercialização e criar incen-
tivos, para que mais empresas
venham fazer a lapidação de
diamantes no país, criando
valor acrescentado”, disse
Diamantino Azevedo.

Empresas de diamantes 
As empresas que operam no
mercado, como a Sodiam,
Catoca , Chitotolo, Camutué
e outras sociedades apre-
sentaram, no fórum, preo-
cupações ligadas ao aumento
do preço de venda dos dia-
mantes angolanos.

O director-geral adjunto
da Sociedade Mineira de
Catoca, António Celestino,
disse haver necessidade e
motivos para se melhorar a
comercialização, uma vez
que, como maior contri-
buinte na produção de dia-
mantes, a empresa sofreu,
nos últimos seis anos, pre-
juízos avaliados na ordem
de 450 milhões de dólares.

Catoca tem analisado, nos
últimos anos, os prejuízos
obtidos com o actual para-
digma da comercialização
de diamantes , que está a
criar dificuldades à empresa
no domínio da investigação
geológica e descoberta de
novas minas. “Por isso a
empresa entende que deve-
se melhorar o sistema actual
de comercialização de dia-
mantes”, afirmou

António Celestino entende
que,  nesse processo de
comercialização, existem
participantes que estão a
obter vantagens da actual
s i t u a ç ã o  n o  me rc a d o
internacional.

Catoca deixou, no Fórum,
a proposta de aproximar os
preços dos produtores dos
praticados no mercado inter-
nacional, porque na base dos
prejuízos está a diferença
entre o valor dos produtores
e o preço dos compradores.

Madalena José

EDIÇÕES NOVEMBRO

Ministro Diamantino de Azevedo quando  falava aos jornalistas

EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Ministro está empenhado na
solução de questões da África

COMÉRCIO ANO PASSADO

Ministros 
discutem
abolição
de barreiras

Mil milhões de dólares
na venda de diamantes

Victorino Joaquim 

Angola tem cerca de 500 hotéis de cinco,
quatro e três estrelas e perto de 1.200
motéis e pensões, de acordo com números
apresentados ontem, em Luanda, pelo
secretário-geral da Associação de Hotéis
e Resorts de Angola (AHRA)..

Ramiro Barreiro, que falava à imprensa,
à margem da Conferência Nacional de
Quadros da Hotelaria e Turismo, anunciou
que a entrada de turistas em Angola
passou de 600 mil em 2014, para 200
mil no ano passado, o que está relacionado
com o agravamento da situação econó-
mica e financeira no país. A conjuntura
económica dos últimos três anos, acres-
centou o responsável, afectou os negócios
das agências de viagens, hotéis e demais
organizações, de tal forma, que o número
de quadros do sector baixou de 120 mil
para 60 mil este ano.

“O sector do Turismo é muito abran-
gente e, qualquer anomalia, como as
crises económicas, guerra, catástrofes
e terrorismo afecta o seu desenvol-
vimento”, disse, citando como exem-
plo, a situação dos países Magrebe
onde, todos os dias, o número de turis-
tas vai decrescendo. 

Para ultrapassar esta situação, Ramiro
Barreiro considerou ser necessário
regular o sector, para que, na medida
que a economia do país vai se desen-
volvendo, proporcione, também, o cres-
cimento do turismo. 

Ramiro Barreiro também defendeu a
entrada de capital estrangeiro para apoiar
o sector do turismo em Angola.

O presidente do Conselho de Direcção
da AHRA, Armindo César, anunciou a
realização, em Novembro deste ano, de
uma exposição denominada Exphotel-
Angola e de um congresso internacional
de hotelaria e turismo, em Luanda.

A realização da Exphotel-Angola
vai contar com a participação de fábricas
de bebidas, têxteis, produtoras de
móveis, louça, equipamento de cozinha,
entre outros, visando identificar as

indústrias que no país produzem.
Prevê-se que o congresso conte com
a participação de representações de
países africanos e europeus, que vão
transmitir as suas experiências sobre
o modo de como conseguiram vencer
as limitações em termos de recursos,
para se tornarem destinos turísticos
de referencia internacional.

A AHRA vai criar um prémio que será
atribuído anualmente ao hotel ou resort
com a melhor oferta de serviços eficientes
e de qualidade, revelou Armindo César,
notando que o prémio será denominado
“Hotel ou Resort qualidade”. 

Os prémios serão atribuídos em gala
pública por um corpo de jurado a ser
indicado, que avalia com base nos rela-
tórios de inspecção levadas a cabo pelo
órgão competente do Ministério da Hote-
laria e Turismo e as informações cons-
tantes no livro de reclamações.

No discurso de abertura, a ministra
de Hotelaria e Turismo, Ângela Bragança,
apelou os operadores turísticos a adop-
tarem à criatividade e a inovação na
estruturação dos seus negócios, ofere-
cendo roteiros turísticos.

Ângela Bragança falou da necessidade
de se trabalhar para ombrear com os
países que registam um elevado número
de turistas, tendo referido que um impor-
tante passo foi dado com a política de
isenção e de facilitação de vistos.

“Temos de captar investimentos
nacionais e estrangeiros para o desen-
volvimento do turismo, realizando
estudos e estabelecendo políticas capa-
zes de atrair parcerias credíveis para
projectos estruturantes que produzam
resultados e oportunidades duradoiras
e sustentáveis”, afirmou

AGOSTINHO NARCISO  | EDIÇÕES NOVEMBRO

Sessão de debate na Conferência Nacional de Quadros da Hotelaria e Turismo

CONFERÊNCIA DE QUADROS DO TURISMO

Meio milhar de hotéis
disponíveis em Angola
Entrada de turistas passou em consequência da crise
de 600 mil em 2014, para 200 mil no ano passado 

Ramiro Barreiro 
também defendeu 
a entrada de capital

estrangeiro para apoiar 
o sector do turismo

Actual 
política 

de comercialização 
de diamantes 
tem aspectos
positivos,

pretendendo-se
melhorá-la, 
para que haja 

maior equilíbrio
entre produtores,
compradores 
e o Estado

ECONOMIA
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Curso de Escultura 
de Legumes e Frutas

Terá lugar no Condomínio Boa Vida, loja 43.

A iniciar brevemente.

Segundas, quartas e sextas, das 9h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00.
Aos sábados das 8h00 às 12h00, e domingos das 15h00 às 18h00.
Aproveite!

Contactos: 947605060 e 995605060

(4
38
2)

Vende-se 2 (duas) viaturas de marca FOTON AUMARK, para transporte de carga, ZERO
QUILÓMETRO, com as seguintes características:

(4202)

VENDA DE VIATURAS PARA CARGA 

FOTON AUMARK TX5512 CARGO
Capacidade de Carga 3.000 Kilos; 

Preço - AKZ
5.000.000,00 

FOTON AUMARK TX5512 VAN
Capacidade de Carga 

2.500 Kilos;
Preço - AKZ: 5.500.000,00

Email: ineto@bhodgeangola.com
Telefones: +244 926 275 721 ou +244 222 4424 79 

COMUNICADO
Na qualidade de herdeiros de DOMINGAS MANUEL ANTÓNIO, os senhores ANA PAULA
PEREIRA BRAVO, NELSON MONDELAINE PAULO PEREIRA BRAVO E SÍLVIA STELA
PAULO DE JESUS PEREIRA BRAVO, com o objectivo de prevenir quaisquer comportamen-
tos fraudulentos por parte de terceiros, vêm pelo presente informar às instituições financeiras
bancárias do país e ao público em geral, o seguinte:
1 - Que sob a empresa detida pela falecida como Comerciante em Nome Individual “DO-
MINGAS MANUEL ANTÓNIO”, com sede social no Bairro Augusto Ngangula, Kicolo, Loca-
lidade Cardoso, Município de Cazenga (antigo de Município de Cacuaco), Província de
Luanda, registada na Consevatória do Registo Comercial de Luanda sob o número
1990.3031 e contribuinte fiscal nº, 2411003781,não decorre nenhum pedido de financiamento
bancário, nem os herdeiros têm qualquer intenção na obtenção de financiamento. Mais se
informa, que as instalações da empresa permanecem até à data desocupadas, não tendo
sido alvo de arrendamento ou venda a terceiro, permanecendo, portanto, na exclusiva esfera
jurídica dos herdeiros.
2 - Que sob o terreno onde está localizada a empresa supra, registado junto da Administração
Municipal do Cacuaco, Governo Provincial de Luanda, sob o nº 853-131/09, sito no Bairro
Augusto Ngangula, Kicolo e titulado pela senhora DOMINGAS MANUEL ANTÓNIO sob Di-
reito de Superfície, também não se verifica qualquer encargo ou obrigação perante terceiros,
nem é intenção dos herdeiros a sua transmissão ou oneração.
3 - Adicionalmente, informa-se que nem a falecida, nem os herdeiros outorgaram qualquer
procuração a conferir poderes a terceiro com vista à realização de quaisquer negócios jurí-
dicos sob o património acima identificado.
Para qualquer informação ou esclarecimento sob o assunto, por favor, ligar para os seguintes
contactos:
Ana Paula Bravo – 937 707 237
Sílvia Bravo – 923 667 766
Nelson Bravo – 921 432 219 

(4508)

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINlSTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS DE VIANA

EDITAL
NZINGA MILENE MIGUEL DA COSTA CRUZ, Conservadora Adjunta da Conservatória dos Registos de Viana. 
FAÇO SABER, que por esta Conservatória, correm seus termos, um processo de Aquisição de Nacionalidade
Angolana por Naturalização, em que é requerente ANTÓNIO AGOSTINHO OLIVEIRA NUNES PEREIRA, ca-
sado, de cinquenta e oito anos de idade, natural de Aveleda-Lousada, Portugal, de nacionalidade portuguesa,
filho de José Nunes Pereira e de Margarida Freire de Oliveira, residente em Luanda, Município de Viana. 
Nos termos do disposto na Lei n° 2/16, de 15 de Abril, são por este meio convidadas todas as pessoas certas e
incertas, para virem no prazo de quinze dias fazerem a oposição que julgarem existir, perante esta Conservatória
a contar da data da afixação deste EDITAL . 

E para constar, mandei passar o presente EDIT AL, que será afixado por quinze dias nos lugares designados
por Lei.

CONSERVADORA DOS REGISTOS DE VIANA, aos 13 de Março de 2018.

A CONSERVADORA ADJUNTA 
NZINGA MILENE MIGUEL DA COSTA CRUZ

(4512)

(4571)

(300.015)
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TERCEIRA REGIÃO TRIBUTÁRIA
(Luanda e Bengo)

AVISO DE APREENSÃO Nº 14

A Terceira Região Tributária avisa aos importadores (Agentes de Navegação) abaixo indicados, que nos termos do artigo 509º, n.º 1,
alínea b), conjugado com os artigos 512º e 481º todos do Código Aduaneiro, procedeu à apreensão dos contentores demorados abaixo
indicados:

Nº SIGLA DE 
CONTENTOR ESTADO AGENTE DE 

NAVEGAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

GESU9018601
RRSU6944945
CRLU5162767
RRSU1953160
IRSU1954166
GECEU6610250
GESU9018601
TRIU9025267
TRLU1804926
GCEU6987644
IRSU6939831
RRSU1777130
MSKL5211916
ZCSU5953520
CRLU1333753
GFRIG9033313
HAPU5716040
RRSU5154756
ALLU5330960
FRIU9033000
CRLU5210936
XXXX5225905
TRTU7601530
MSKL5213061
MSKL6224775
NONU9102938
TRTU6630596
TRIU8286640
RRSU8960086
GESU9059597
GESU9100643
USKL7209815
USKL8528236
FRIU1115209
FRIU9058635
FRIU8642618
TRTU6632325
TRTU5133532
ATASIF-2032
ATSIE-1082

CMCU5520387
GCEU6612674
GCEU6613897
KNCU504502

BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM

N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

KNLU5014070
LRSU8401682
MAEU6278974
MAEU8287342
MSKU8035349
PUNU1114093
PUNU1150080
PUNU1500012
PUNU1711605
PUNU1905006
PUNU3108073
PUNU410360
PUNU4781269
PUNU510174
PUNU5122018
ATASIF-2022
ATASIF-2034
BABIS-5376575
CTLU5509742
IMTN8404830
IRSU5380137
MAEU5360542
MAEU5384088
MAEU7207899
MAEU8378252
PUNU1502544
PUNU1593415
MSKU8226324
PUNU1593415
PUNU1827140
PUNU1910044
PUNU1972236
PUNU1988715
PUNU4101849
PUNU5103065
PUNU5122846
PUNU5129542
PUNU5122771
PUNU5126517
PUNU5127431
PUNU5129542
PUNU5133368
PUNU5151042
PUNU5196746
PUNU5205750
PUNU5220998

BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM
BOM

N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado
N/Identificado

O prazo para a interposição do recurso hierárquico com fundamento na não susceptibilidade do confisco das mercadorias apreendidas
é de dez dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso, conforme preceitua o artigo 514º do Código Aduaneiro.

As mercadorias apreendidas estão sujeitas a confisco, no caso de não ser interposto, no prazo fixado o recurso a que se refere o pa-
rágrafo anterior.  

Terceira Região Tributária, aos 27 de Fevereiro de 2018.

A DIRECTORA REGIONAL
Euridice Cristina F. Bárber A. Alves

(100.188d)
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VIVENDA e apartamentos,
Vila Alice, Maianga, Macu-
lusso, Alvalade, Bairro Azul e
Cruzeiro. Telefs: 927041400,
917384571 (4522a)

EDIFÍCIOde 2 andares, na Vila
Alice, C/ 1 armazém, 12 apar-
tamentos T3, T2 e T1, 3 suites
e quintal. Telefone: 924608231

(4127)

VIVENDAS T3 e T5, Zango 0,
semi-acabadas, C/ tanque de
água e fossa. Tlfs: 922011744,
941273300 (3811)

APARTAMENTO T3, novo, 2.ª
Fase, Nova Vida,  bom preço.
921890082, 923963958 (3600)

VIVENDA, T5 na Vila Alice,
600.000,000 Akz. Telefone:
932508847  (3910)

CASAS evolutivas T3, C/ suite,
condomínio fechado, por
8.500.000 Akz, no Benfica. Tlf:
944087699, 914636092 (3980)

ROCÁDIA Imóveis Condomí-
nios Zango 0 a 6.000.000 Akz,
Sequele 5.000.000 Akz, Via
Expressa, 7.000.000.00 Akz.
925500073, 992556819(4079)

APARTAMENTO T4, na Cen-
tralidade de Sequele, mora-
dia no Luanda-Sul, Telefs.
926473346, 935432217(4121)

VIVENDA T3, sala, cozinha,
WC, quintal P/ 5 viaturas, lo-
calizada junto à Fábrica da
Mabor. Tlf: 912792125(4200)

VIVENDA 6 quartos, 2 cozi-
nhas e quintal P/ 7 carros, no
Condomínio Girassol, Viana
L. Sul. Telf: 933147122 (4335)

CASA, Rocha Pinto, Rua Sa-
grada Esperança próximo ao
Hotel Jindungo. Telefones:
941460456/915331584(4332)

APARTAMENTO T3, todo re-
modelado, no Nova Vida  Akz
35.000.000. Telef: 996940064,
925029696. (4484)

APARTAMENTO T3, novo
Anangola, com parque de es-
tacionamento, Akz 70.000.000.
996940064, 925029696 (4485)

CASA T3, c/ anexo T4, Condo-
mínio BCI. Telfs. 923710117
997570499. (4495)

VIVENDA T3, no Quifica,
Zona Comercial do mercado
c/quintal p/15 viaturas, valor
Kz: 60.000.000. Telefones:
923701297, 914325170(4453)

VIVENDA T8 de Luxo, C/pis-
cina, no Patriota, por trás do
BFA. 210.000.00, negociáveis.
Telfs: 923701297, 914325170.

(4451)

APARTAMENTO T3, em Tala-
tona, 1º Andar, condomínio
fechado, pronto a habitar,
valor Kz: 76.000.000. Telef.:
923701297, 914325170(4452)

CASA, T4, escritório, sala, co-
zinha, W/C, na Zona Verde,
Benfica. Telefs.: 915385080,
940718362. (4490)

VIVENDA T4  de alto padrão
B. Alvalade, 250.000.000.00
kz Contactos Tlfs: 923513536-
923315388. (4500)

VIVENDA T 12, suites soltas, R.
Casa 70, com piscina. Telfs:
923513536, 923315388.(4501)

ARMAZÉM no Dangereux,
sem tecto, casa  interior a de-
molir. 1.600.000 Akz. Telefs:
949751828, 917562304(4494)

CASA Calemba 2, T2, 400m2,
quintal P/2 carros, questões
de saúde 10.000.000 Kz dis-
cutíveis S/ intermediário. Tls:
928554541, 914667018(4564)

CASAS T3 com suite chapa e
telha, Zango 0, 1,2,3, Via Ex-
pressa, Kicuxi, 3.000.000 Akz,
15.000.000 . Telef: 948933887

(4513)

CASAS T3 com suite inaca-
bada e acabadas Viana-
Quinta Rita, Zango 0,1,2,3 Ki-
cuxi, 3000.000 a 15.000.000
Akz. Telef: 948933887 (4515)

CASA T2, C/ anexo, tem
obras, no Morro Bento, por
trás da Igreja Universal,
8.600.000 Akz, negociáveis.
Telefone: 925687640 (4520)

T2, 4.º andar, Cassenda, frente
à FAPA, garagem 36.000.000.00
Telefone: 926277744 (3833)

COLÉGIO em Benguela perto
dos Correios para 500 alunos.
Telefone: 923217707 (4590)

CASAST3, cobertas em telha,
no Zango, P. Kangamba, a
partir de 10.000.000 Akz. Ts:
923984969, 913989816(4595)

CASA C/ 5 suites, 3 quartos,
na entrada da Ilha.  Telefs.:
925287883, 912501131(3912) 

LOJA com armazéns no Go-
lungo-Alto, e instalações para
hospedaria. Contactos telf.:
935432217, 926473346(4122)

MORADIA c/ 3 quartos, gara-
rem p/3 carros, no Cruzeiro,
a 250.000,00Kzs/mês. Telfs:
941310359 (4482)

OU vende-se residência na es-
trada Lar Patriota p/ empre-
sas e negócios. Telefones:
993466187,924439387.(4217)

APARTAMENTO T3, 2º andar,
Talatona, Condomínio Jar-
dins do Talatona. Telefones:
941460456, 915331584(4331)

1º ANDAR inacabado,  C/ 6
quartos ideais P/ escritório,
dormitório ou casino, em
Viana-L. Sul, entre o C. Acácia
e Ginga Isabel. Telefone:
933147122.              (4336)

APARTAMENTO T2, Avenida
Manuel Van-Dúnem, 4.º andar,
a 250.000. Kzs/mês. Telefone:
923723592 (4363)

APARTAMENTO T3, Coquei-
ros, mobilado, por Akz
820.000/mês. Tlf: 923723592                   

(4362)

APARTAMENTO T1, prédio
da Unitel, junto ao Hospital
Maria Pia. Telfs.: 927331981,
923977645. (4443)

ANEXO T1 equipado na Vila-
Alice junto à Agro-Santos.
927331981,923977645. (4442)

VIVENDA 3 quartos, suite
Condomínio da Juventude
Camama. Telefs: 927331981/
923977645.   (4444)

APARTAMENTO T3, no Bairro
Cassenda,  4º andar, por Kzs
95.000,00, discutíveis. Telefs.
925958838, 912214621 (4463)

VIVENDA T4 Cassenda, 50.000.
927492525, 991573111(4486)

APARTAMENTO T3, Prédio
do Zango, com excelentes
condições. Telfs. 923594553,
925300037. (4449)

VIVENDA T6, 1º andar, 2 sui-
tes, 4 quartos normais, luz,
gerador, tanque de água, no
Camama. Telef: 923343856

(4624) 

VIATURA Hyundai Accent a
bom preço. Telfs: 927780370,
949745501. (4371)

MITSUBISHI Pajero, ano
2017,  0 Km, full option. Tele-
fone: 924589999 (3371)

SUZUKI Grand Vitara, 4 por-
tas, em bom estado. Tele-
fone: 930557292           (4236)

BARCO de recreio/pesca de
4,5 metros, motor enverede
60 HP, bom estado e bom
preço. Tlf. 930557292 (4235)

IX35, Vera Cruz, Nissan Urvan,
14 lugares, 4.400.000Kz, i20,
2.600.000Kz, Jimny Carmy
1.950.000 Akz. Telefone:
923623162 (4446)

FORD Ranger automático
2015, Pagero V6 2015 Akz
7.800.000, Land Cruiser V8
GXR 2015. Telef: 940619973  

(4320)

BMW X6, Audi Q7, 2 Toyota
Hilux, turismo Toyota e outras
marcas. Telefs. 923334140,
914528354 (4426)

VIATURA Kia Sportage, ano
2 0 1 4 ,  b o m  e s t a d o ,  p o r
4.300.000,00 Akzs. Telefone.
912208199 (4425)

KIA Picanto aut., AC, 78.000
Km, a 2.000.000kz negociável.
Contactos telfs: 923441151,
992302267. (4437)

RAV4 familiar, automático,
cor preta, a 1. 500.000.00kz.
Telef: 924146471. (4432)

RANGE ROVERmodelo P-38
b o m  p r e ç o .  Te l e f o n e s :
923531001, 921444081. (4528)

HYUNDAI Tucson, cinza,
62.666 Km, automático, LD-
EE, A/C, 4.250.000 Akz. Tele-
fone: 926225435 (4541)

TOYOTA Avanza, 3.200.000
Akz, Hyundai Tucson, i10, Aut,
1.850.000 Akz. Telefone:
924461287 (45401)

HYUNDAIElantra 58.000 Km,
3.800.000 Akzs, Rav 4, 1.500.00
Akzs, Chevrolet N300, 800.000
Akzs, Suzuki Alto 800, 950.000
Akzs. Telfs: 941828306(4592)

VIATURA Cisterna de água
de 20.000 litros. Telefone:
991587639 (4532)

VESTIDOS de noiva, gala,
festa, baptismo, comunhão,
damas de honor, daminhas
e outros. Telef.: 930858785,
922063332. (4378)

QUINTAL com anexos M.
Bento, água, luz, 24x15 fácil
acesso 16.000.0000, discutí-
vel. Telef.: 921704444 (4157)

MÁQUINAS de gelo escama,
liquidificador 20, 40L, Cx. de
10 mil palitos/picolé, amas-
sadeira 130L, divisória 36
furos, novos. Tlfs: 936196882,
917747359 (4434c)

SERPENTINA, gelado em
balde, serra-ossos, churras-
queira a gás, banho-maria
para buffet, mesa Inox. Telfs:
922799624, 917747359(4434)

COLCHÕES Kamaflex, camas,
estrados, bases, berços, almo-
fadas, lençóis e tapetes.   Tele-
fone: 938910826 (3875)

MOINHO de fuba de bombó
e milho, diesel, C/ ignição e
manivela, 25 sacos/horas
novo. Telefones: 936196882,
922799624 (4434a)

MÁQUINAde gelado, picolé, al-
godão doce, fritadeira, chapa
hambúrguer  fiambreira, tosta-
deira. Telefones: 936196882,
917747359 (4434b)

CAMPAS em  granito e már-
more, montagem, gravação
de cabeceiras e fotos. Casa
dos Granitos. Tlfs: 921662309,
990591646 (3589)

PADARIA Kit, forno, 3  gave-
tas, gás, estufa, amassadeira
50L, batedeira 20L, carri-
nho/pão, balança, tabuleiro.
Telefs: 936196882, 917747359

(4434d)

FAZENDA de 250he C/ docu-
mentos, a 30m do Rio Lu-
cala. Telefones: 935432217,
926473346 (4120)

PERFUMARIA Elizabeth, a
grosso e a retalho, de 5.000  a
13.500 Akz, Arábia, Tapioca,
entregas. Telef: 948360117 

(4227)

TERRENOS e casa, Patriota,
Benfica, Talatona, Mussulo,
Baixa de Luanda, 912465442,
923304580 (4253)

TERRENOS no Benfica, auto-
estrada ao Resort-Bantu e
Camama, 6 hectares, 40x60,
30X20, negociáveis. Telefone:
940619973 (4321)

TERRENO no Zango  1 , c/
toda a documentação, ve-
dado de 20x22, água e luz da
rede. Telef: 925215225(4359)

GERADOR industrial, Volvo
(SDMO) 275 KVA, novo, azul.
tel: 923520847, 912515379,
923764975 (4373)

TERRENOS 40x60, na rua
principal do Patriota, 50x20,
nas Bombas do Mirantes, pré-
dios amarelos. Contactos tlf:
929805863, 925765362 (4375)

TERRENO 20X9, no Futungo 2,
a 100 metros da estrada  Tlf:
923506267, 931561151. (4410) 

BICICLETASde Spinning novas,
interessados contactar: Telef.:
929443737    (4395)

ESPAÇO no Kapalanga, Golf,
Zona 5, 10, uma casa no Kasse-
quel, negociável. Tlf: 923334140,
914528354. (4427)

GERADORES PERKINS - novos
e usados, empresa viana, Classe
Auto, Lda. Telefones: 940511012,
940511017 (4445)

TERRENO no Bita, 2  hecta-
res, a bom preço. Telefones.
928886448, 946638824(4479)

PARABÓLICA Kit completo,
DStv e Zap, C/ montagem,
assistência técnica, 16.000
Akz.  Telefones: 929116393,
990116393 Sr. Quicula(4626)

TERRENO dentro do Nova
Vida, (2 Lotes de 15x30, por
23.000.000kz cada). E fora,
15x40, por kz 15.000.000. Tls:
923701297, 914325170(4450)

NORTEAR-Cursos STCW, BST,
Fire Fighting, AB Deck, AB En-
gine entre outros. Contactos:
938820420. (4481)

QUIOSQUES, vitrinas e má-
quinas produtoras de gela-
dos. Telef.: 935202851.(4474)

INSTALAÇÕESpara loja / em-
presa / banco, no José Pirão,
bem localizadas. Telefones:
935202851. (4473) 

TERRENOSno Benfica Kifica,
Zona Verde, ruas 2, 3, 27, 34,
44 e 55, a partir de 800.000
Akz. Telef: 944346316 (4523)

TERRENOS Kicuxi, Zango 2,
3, 4, 15X20, 20X20,15X15 à
1.000.000.00, 1.500.000.00
Akz. Telef: 948933887.(4514)

JORNAIS E REVISTAS: venda
e entrega ao domicílio ao
preço de 85 Akz. 938133343 

(100...)

TERRENO 200X100, murado,
C/escritório P/vendas de pro-
dutos alimentares e bebidas
a grosso, gás CAOP-Viana. Te-
lefone: 923696816. (4591)

FAZENDA 400 hectares em
Calulo c/ título de proprie-
dade. Telf: 924090296 (4587)

FAZENDA 45.000.000 Akzs,
terreno Barra do Dande
600.000 Akzs e terreno na Via
Expresso. Telfs: 941828306,
992878138 (4593)

TERRENO 15 hectares, Ki-
cuxi próximo ao Canal, c/ di-
reito de superfície,  Akz
60.000.000 hectare Telefs.
913224100, 993338298(4623) 

DESINFESTAÇÃO sem cheiro,
anti-alérgico, limpeza de esto-
fos, tapetes e cortinas ao do-
micílio. Telefones: 923979404,
992979404 (4379)

ARQUITECTURA: Fazemos
projectos de arquitectura  assi-
nado e reconhecido. Imagem
em 3 dimensões, fiscalização
de obra. Telefones: 926471813,
915408444 (2691)

INGLÊS, Informática, Portu-
guês para estrangeiros, Francês
e Excel avançado ao domicílio.
912204858, 923617144(4183)

MATEMÁTICA, Física, Quí-
mica e Inglês, aulas domici-
liares P/ alunos C/ dificulda-
des. Telef: 934456227 (4299)

ELIMINAMOS infiltrações de
água da chuva em tectos. Telf:
931662142, 990353813.(4488)

AULAS práticas de Recursos
Humanos e secretariado ao
domicílio. Contactos telefó-
nicos: 921662613. (4483)

DESINFESTAÇÃO sem cheiro,
anti-alérgico, não precisa sair
de casa ou desarrumar, 100%
eficaz. Telf: 938133343(3131)

AULAS práticas de Recursos
Humanos e Secretariado ao
domicílio. Telef: 921662613. 

(4483)

APRENDA Inglês, Português,
Francês e Informática, aulas
ao domicílio, aproveite. Tlfs:
925024579, 914072326(4569)

MANUTENÇÃO ar condicio-
nados 3.000 Akz. Telefones:
944555513, 990555513(4575)

EQUIPA de limpeza geral e
manutenção, diversos. Telfs:
944555513, 990555513(4573)

APANHAMOS tapetes, lava-
mos e entregamos ao domi-
cílio. Telefones: 944555513,
990555513. (4574)

OURO de todo o tipo. Maianga,
Nova Vida e Kilamba. Contacto
931753003, 931753005(3434)

GERENTEpara cabeleireiro/es-
tética profissional de unhas de
gel. Telef: 991330676. (4199)

PADEIRO profissional, paste-
leiro, vendedor ambulante de
picolé e motoqueiro. Telefs:
991138785, 992708386(4286)

CABELEIREIRO com expe-
riência (Talatona). Telefones:
923317473, 924423439(4314)

JOVEMárea de limpeza, c/ expe-
riência em lavar e engomar. Tlf:
943991806, 928881666 (4417)

SECRETÁRIA Executiva, expe-
riente, que mora próximo ao
Benfica. Tel: 925378772 . (4429)

ESTETICISTA com experiência
comprovada, que mora pró-
ximo ao Benfica. Tlf: 925378772

(4430)

PESSOAL P/ Serviço de Se-
gurança, idade máxima 45
anos. Telefones: 921180797,
995182823. (4435)

TÉCNICO Médio de Estoma-
tologia. Tl: 997566598(4496)

PROFISSIONAL de Estética
unhas de gel, massagem e
depilação, no Cruzeiro. Tlfs.:
925111091, 995111091(4471)

MOTORISTA com Carta, pe-
sados, no Morro Bento. Tele-
fone: 991587639. (4533)

EDUCADORA de infância
para um Centro Infantil. Ts:
918304041, 923448115(4570)

JOVEM fluente:  Português,
Inglês, Espanhol e Francês,
procura emprego de tradu-
ção. Telef: 992250073 (4390)

MOTORISTA de pesados
profissional, com muita ex-
periência em Táxi. Telefone:
932570965. (4464)

MECÂNICO auto e motorista
quer trabalhar. Telefones:
924871489, 943844480(4581)

I M O B I L I Á R I O

V E N D E - S E

A R R E N D A - S E

V I A T U R A S

V E N D E - S E D I V E R S O S

V E N D E - S E

N E G Ó C I O S

C O M P R A - S E

P R E C I S A - S E

O F E R E C E - S E

V E N D E - S E

Desapareceu de casa de seus familiares, a maior de 68
de idade, de nome MARIA MATEUS ANTÓNIO SEBAS-
TIÃO, no dia 14/3/2018, quarta-feira, às 7h00, trajava
saia preta e blusa às bolinhas brancas, a mesma sofre
de perturbações mentais. Pede-se a quem a encontrar,
o favor de levá-la à fábrica Mabor General (Hoji-ya-
Henda), ou ligar para: 923410042/923551150 (4527)

PROCURA DE PARADEIRO



A Eni é uma companhia integrada de energia, comprometida no desenvolvimento das actividades de
pesquisa, produção, transporte, transformação e comercialização de petróleo e gás. Possui operações globais
activas, aproximadamente em 80 países. A Eni está presente em Angola há cerca de 30 anos, e recentemente
sendo operadora, encontra-se em fase de grande expansão e investimento, vem por este meio, anunciar a todos
os candidatos com qualificações, experiência e prática, e interessados em juntarem-se a nós, a apresentarem as
suas candidaturas para as vagas descritas abaixo.
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REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL PROVINCIAL DE LUANDA

3ª SECÇÃO DA SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO
=== DOUTORA AMÉLIA CAMPEÃO, JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL PROVINCIAL
DE LUANDA, SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO, TERCEIRA SECÇÃO.==========
=== FAZ SABER que corre seus regulares termos pela 3ª Secção da Sala do Cível e Ad-
ministrativo, Acção Declarativa Sob Forma do Processo Comum Ordinário, com o número
de processo três mil quatrocentos e vinte barra quinze letra A, (3420/15-A), em que é Au-
tora: Transporte Edgar, Lda, com sede em Luanda, Município de Belas Distrito Urbano
da Samba, Bairro Morro Bento II e Rés: Trans Hex, Lda, com sede em Luanda, na rua
Fernão Mendes Pinto nº 35/37; Som Veterang-Sociedade Mineira e Comercial de Ve-
teranos de Guerra de Angola, Lda., com sede em Luanda, no bairro Kifangondo, Rua
9-11, e Micol-Mineração e consultoria, Limitada, com sede em Luanda na Travessa
Comandante Kwenha, nº 6, em Luanda. Todos em parte incerta, na qual se pede a con-
denação da Rés: I- No pagamento do valor em dívida de USD 224.100,00 (Duzentos
e Vinte e Quatro Mil e Cem Dólares), II- No pagamento, a título de juros de mora ven-
cidos, do valor de USD 190.432,00 (Cento e Noventa Mil e Quatrocentos e Trinta e
Dois Dólares Americanos) e vincendos, correspondentes à taxa anual de 12%, até efec-
tivo e integral pagamento; III Pagamento de uma Indeminização pelos danos causa-
dos à autora a liquidar em sentença ou execução de Sentença; IV Pagamento dos
honorários de advogados pelo processo que causa; V Pagamento das custas e pro-
curadoria condigna.===================================================
=== Nesta acção, a Autora pede que se proceda à citação das Rés, por intermédio dos
seus representantes para contestarem a acção no prazo de 20 (Vinte) dias que começa
a correr finda a dilação de 30 (trinta) dias, contados da data da segunda e última publica-
ção do anúncio.========================================================
A presente acção é de constituição obrigatória de Advogado.====================== 
=== Para constar, se passou o presente EDITAL e mais dois de igual teor, que serão afi-
xados nos lugares que a Lei designa.========================================

Luanda, aos 8 de Fevereiro de 2018.

A JUÍZA DE DIREITO                           ESCRIVÃO DE DIREITO
/AMÉLIA CAMPEÃO/ /NELSON ABEL/ (4498)

GESTOR DE HSE

Principais Responsabilidades:
• Planear, organizar e controlar as actividades da equipa, assegu-
rando o bom funcionamento das operações e o cumprimento das
normas e procedimentos da Companhia;
• Coordenar com o seu superior a análise de todos os projectos
em execução, identificando os recursos necessários até ao bom
desenvolvimento das operações de HSE;
• Apoiar o Director de HSE no cumprimento de estatutos e regula-
mentações;
• Assegurar a obtenção de certificados nacionais e internacionais;
• Elaborar e acompanha a execução do orçamento aprovado para
a sua área de actuação;
• Assegurar que em todos os projectos, a documentação relativa à
saúde, segurança e ambiente, está devidamente actualizada, or-
ganizada e de acordo com as exigências de cada um.

• Organizar auditorias periódicas, assegurando que todos os as-
pectos de HSE estão em conformidade com as normas e procedi-
mentos estabelecidos;
• Investiga as causas dos acidentes registados, comunicando as
devidas conclusões ao seu superior;
• Assegura que todos os Departamentos seguem os procedimen-
tos de HSE aprovados.
Requisitos Profissionais:
• Sólidos conhecimentos da legislação Angolana em matéria de
Saúde, Segurança e Ambiente;
• Conhecimento de técnicas de organização e controlo de auditoria; 
• Conhecimento de técnicas de análise de registos de incidentes; 
• Domínio da língua inglesa.
Qualificações e Experiência:
• Habilitações literárias ao nível da licenciatura ou superior na área
de Qualidade, Ambiente e/ou Higiene e Segurança no Trabalho;
• Experiência profissional superior a 10 anos.

Oferece-se: Integração numa empresa dinâmica, com desafios e oportunidades de carreira, remunera-
ção compatível com o perfil e experiência demonstrada.
Se tem o perfil mencionado e os requisitos exigidos, deverá enviar a sua candidatura via e-mail para a
HRD - recrutamento@hrdangola.com – com carta de candidatura.

1ª PUBLICAÇÃO
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(300.008)
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TERCEIRA REGIÃO TRIBUTÁRIA
(Luanda e Bengo)

EDITAL Nº 10
A Terceira Região Tributária faz saber que, as mercadorias abaixo indicadas,  se encontram abandonadas e sob Controlo Aduaneiro há mais de 60 dias, pelo que serão vendidas em
hasta pública, conforme o preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 462º, da alínea a) do n.º 5 do artigo 480º, do n.º 1 do artigo 483º e do n.º 1 do artigo 488º todos do Código
Aduaneiro em vigor, conjugados com os artigos 10º e 11º do Decreto Executivo Conjunto n.º 12/95, de 28 de Abril.

Nesta conformidade, o leilão realizar-se-á no Terminal de II Linha da Sogester no Panguila, às 9h00, dez (10) dias úteis após a publicação do presente Edital.C

Critério de acesso para o leilão:

1. Ser possuidor de Cartão de Contribuinte;
2. Não constar da lista de importadores detentores de mercadorias que sejam consideradas demoradas nos termos da lei vigente e;
3. Não ser devedor do fisco.

Obrigações dos licitantes /arrematantes:

1. Pagar ou depositar no prazo de 10 dias úteis, o preço de arrematação e o equivalente a 10% sobre o mesmo valor, conforme o disposto no nº 2 do artigo 499º do Código Aduaneiro; 
2. Pagar as despesas de armazenagem, transportes, taxas aeroportuárias e/ou portuárias.

E, para constar, se deu a este Edital a devida publicação legal.

Terceira Região Tributária, aos 27 de Fevereiro de 2018.
A DIRECTORA REGIONAL

Eurídice Cristina F. Bárber A. Alves

PROC. LOTE CONTENTOR TIPO DESIGNAÇÃO 
DA MERCADORIA IMPORTADOR BL DATA DE

CHEGADA DU VALOR DE
LICITAÇÃO KZ

48/17 111/17 TGHU3649053 20 4 Cisternas Properaia MOLU11026420918 22/09/2014 S/DU 700.000,00

111/15 328/15 MSKU8729205 40 Material
de construção Diviminho 603930433 14/05/2015 S/DU 515.000,00

(100.188c)

A CONSULANG PROMOVE EM PARCERIA COM A SIMPLIFICAR:
CONTABILIDADE INICIAL APLICADA AO PRIMAVERA
(26 de Março a 09 de Abril de 2018)

OBJECTIVOS: Sendo totalmente PRÁTICO, vamos inicialmente dar a conhecer ob-
jectivos e princípios da Contabilidade Geral, discorrer sobre classes existentes e na-
tureza de contas, ao mesmo tempo em que aprendem na prática a organização e
gestão de documentos contabilísticos, arquivando-os e rubricando-os para lançamen-
tos. Seguem-se os movimentos no programa PRIMAVERA (lançamento das vendas,
compras, salários, impostos, caixa, bancos,etc.). De seguida os cálculos de amorti-
zação e posterior lançamento no PRIMAVERA. Seguem-se as reconciliações bancá-
rias e o Balancete. Finalmente a elaboração das Demostrações de Resultados e do
Balanço Final do exercício com interpretação e leitura dos resultados.

Requisitos: Algum conhecimento de Informática.
Valor do Curso: AKZ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil Kwanzas)
Duração do Curso: 45 Horas - Duas semanas (intensivas)
Horários: Manhã - Das 8h00 às 12h00; Tarde - das 13h00 às 17h00 (Segunda a
sexta-feira)

OFERTA NO FINAL DA FORMAÇÃO:
- Certificado do Curso de Contabilidade Geral RECONHECIDO PELO MAPTSS
- Manual de Apoio às aulas
- Modelos de Análises de Gestão em Pendrive, prontos a serem utilizados (Caixas;
Mapas de amortizações, Demostrações de Resultados, Balanços, etc.)
- Todo arquivo individual com os documentos elaborados durante toda a formação,
organizados e arquivados em capas com separadores por aulas.
- E ainda Dicas de ouro, sobre busca de emprego, entrevistas, testes psicotécnicos,
elaboração de CV funcional, etc.

INSCRIÇÕES E CONTACTOS:
Telefones: +244 922 738 261
Presencial: Pólo Industrial de Viana, junto à fábrica de tintas TOPTECH
Website: www.consulang.com
Email: academia@consulang.com

(4487)
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SERVIÇO NECROLÓGICO: DIAS ÚTEIS DAS 8H ÀS 18H, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 9H ÀS 14H

FALECEU

Jorge Monteiro e Rossana Monteiro, filhos,
irmãos e demais  familiares cumprem o
doloroso dever de participar o falecimento
de seu ente querido, JORGE HENRIQUE
GARCIA MONTEIRO, ocorrido  dia 14 de
Março, em Luanda, por doença. O funeral
realiza-se hoje,dia 17/3/2018,partindo
da Liga Nacional às 7h30 para  a Igreja
do Carmo e, bn    para o cemitério do
Benfica, às 11h00. (4457)

JORGE HENRIQUES 
GARCIA MONTEIRO

RECORDAÇÃO

É impossível aceitar e acreditar que já
passou  1Ano, desde que partiste. Dei-
xando-nos muitas saudades. Foi uma
honra ter-te como esposo, pai, avô,
irmão, sogro, genro e cunhado. Recor-
dam-te Catarina Fernandes (esposa),
filhos, irmãos, sobrinhos, netos, cunhados,
noras, genros e sogros. Que a sua alma
descanse em paz. (4507) 

ADÃO RAIMUNDO CALUNGA

RECORDAÇÃO

Meu amor, hoje, dia 17 de Março de 2018,
seria o dia em que estaríamos todos para
celebrarmos o teu aniversário, mas o
destino traçou-te outro caminho. Recor-
damos-te com carinho. Saudades de
Francisca Lameira (esposa), irmãos,
filhos, sobrinhos, neto e bisnetos. 

(4438)

ANTÓNIO FERREIRA
ANTUNES (Antoninho)

FALECEU

A família Arsénio, filhos, irmã e demais
familiares cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento da sua
querida MARIA EMÍLIA ANDRADE, ocor-
rido dia 14 de Março de 2018. O funeral
realiza-se hoje, dia 17 de Março de 2018,
partindo da sua residência, para o cemitério
do Benfica, às 10h30. (4585)

MARIA EMÍLIA ANDRADE

MISSA

A família Carinhas comunica que será
rezada Missa do 7º Dia, em memória da
sua  querida ANA MANUEL CARINHAS
(Tia Anica), na Paróquia de São Paulo,
hoje, dia 17 de Março de 2018. Que a sua
alma descanse em paz. (4563) 

ANA MANUEL CARINHAS 
(Tia Anica)

FALECEU

A família Cruz dos Santos cumpre o dolo-
roso dever de comunicar o falecimento
do seu ente querido MANUEL DA CRUZ
DOS SANTOS, ocorrido a 15 de Março
de 2018, por doença. O funeral realizar-
se-á em data a anunciar oportunamente.

(4582)

MANUEL DA CRUZ 
DOS SANTOS

FALECEU

Victor Gomes (esposo), Dário Ferreira,
Rodésio Ferreira (filhos), Lúcia Ferreira,
Kioma Ferreira, Joca Agostinho, Sankara
Agostinho, Patrícia Feia e Tânia (irmãs)
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento de MARIA DO CÉU FER-
REIRA CARDOSO AGOSTINHO, ocorrido
dia 15/3/18, por doença. O funeral rea-
lizar-se-á em data a anunciar oportu-
namente. (4604)

MARIA DO CÉU FERREIRA
CARDOSO AGOSTINHO

FALECEU

Maria Pedro Adão (esposa) cumpre o
doloroso dever de comunicar o falecimento
do seu esposo JOSÉ SOARES DE CAR-
VALHO, ocorrido dia 15 de Março de
2018, por doença. O funeral realiza-se
hoje, dia 17/3/2018, partindo o cortejo
fúnebre da Igreja Paróquia de São Paulo,
para o cemitério do Alto das Cruzes, às
10h30. (4598) 

JOSÉ SOARES DE CARVALHO

FALECEU

João Carlos, Esperança, Cláudio, Carolina,
Elsa, Pedro  César, Neusa, Idalina, Ana,
Iracelma, Mery, José Manuel (filhos), netos,
genros, noras, sobrinhos, irmãos e demais
familiares  comunicam o falecimento de
JOSÉ SOARES DE CARVALHO, ocorrido dia
15/3/2018, por doença. O funeral realiza-se
hoje, dia 17/3/2018, partindo o cortejo fúnebre
da Igreja  de São Paulo, para o cemitério do
Alto das Cruzes, às 10h30. (4597)

JOSÉ SOARES DE CARVALHO

RECORDAÇÃO

Nelson, farias hoje 51 anos de vida.
Minha alma tem o peso da luz. Tem o
peso da música. Tem o peso da palavra
nunca dita, prestes quem sabe a ser dita.
Tem o peso de uma lembrança. Tem o
peso de uma saudade! Tem o peso de
um olhar. Pesa como pesa uma ausência.
E a lágrima que não se chorou. Tem o
imaterial peso da solidão no meio de
outros. Recordam-te tua mãe Luísa e o
teu irmão Marito Baptista. (4607)

NELSON DAS NEVES
BAPTISTA (Escodinho)

RECORDAÇÃO

Pai! Ninguém pode livrar os homens da
dor, mas será bendito aquele que fizer
renascer neles a coragem para a suportar.
Se a morte fosse um bem os deuses não
seriam imortais. O homem não morre
quando deixa de viver, mas sim quando
deixa de amar. Que a sua alma descanse
em paz. Recorda-te o teu primogénito
Marito Baptista. (4606)

MANUEL JOÃO BAPTISTA
(Manuelito)

FALECEU

Márcio de Almeida, Divaldo de Almeida,
Ana Almeida, Jojó de Almeida, Tuninha
de Almeida, Celso de Almeida, Cláudio
de Almeida (filhos),  irmãos, sobrinhos,
primos, genros, noras, netos e demais
familiares  cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento de ANTÓNIO
CONSTANTINO DE ALMEIDA, ocorrido
dia 15 de Março de 2018, por doença.
O funeral realizar-se-á em data a anun-
ciar oportunamente. (4617)  

ANTÓNIO CONSTANTINO 
DE ALMEIDA

FALECEU

Domingas João Lourenço (esposa), filhos
e família Fortuna cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento do
seu ente querido ANTÓNIO JOÃO FOR-
TUNATO MANUEL. O funeral realiza-
se hoje, sábado, dia 17/3/2018, antecedido
de Missa de corpo presente, às 9h00, no
Pavilhão Multiusos do Golfe II, seguindo,
às 10h00, para o Cemitério do Benfica.

(4605)                                                                                                                  

ANTÓNIO JOÃO 
FORTUNATO MANUEL

FALECEU

A família Constantino de Almeida cumpre
o doloroso dever de comunicar o fale-
cimento do seu ente querido ANTÓNIO
CONSTANTINO DE ALMEIDA, ocorrido
dia 15 de Março de 2018, por doença. 
O funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (4618) 

ANTÓNIO CONSTANTINO 
DE ALMEIDA

MISSA

A família Chivukuvuku leva  ao  conhe-
cimento dos familiares, amigos e o público
em geral  a realização da Missa do 1.º
Ano, em memória do patriarca PEDRO
CHIVUKUVUKU, hoje, sábado, 17 de
Março de 2018, pelas 13h00, no Bairro
1.º de Maio, Rua B, Casa n.º 31 (próximo
ao Campo Olímpico), Viana, em Luanda.

(4558)

PEDRO CHIVUKUVUKU

AGRADECIMENTO

A família Bengue  manifesta-se grata
por todo o apoio e solidariedade que
recebeu em virtude do falecimento do
seu ente querido, MIGUEL  BENGUE,
ocorrido no passado dia 7 de Março de
2018, na Província de Luanda, por doença.
A todos muito obrigado. (4568)

MIGUEL BENGUE

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda consternação que a Direcção e o colectivo de
funcionários e trabalhadores do Ministério dos Transportes
tomaram conhecimento do falecimento do Sr. JOSÉ SOARES DE
CARVALHO, Director-Geral da TCUL de 1988 a 2008, ocorrido
no dia 15 de Março de 2018, por doença. Nesta hora de dor e luto
,endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.

(4576)

JOSÉ SOARES DE CARVALHO

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda dor que a Direcção e o colectivo de trabalhadores
da empresa STRANG, LDA, tomaram  conhecimento do passamento
físico do senhor JOSÉ SOARES DE CARVALHO, que foi ex-Director
Geral da Strang, Lda, ocorrido no dia 15 de Março de 2018, vítima
de doença. Nesta hora de dor e luto, endereçam à família enlutada
os mais profundos sentimentos de pesar. (4602)

JOSÉ SOARES DE CARVALHO

CONDOLÊNCIAS

A Casa de Segurança do Presidente da República tem o doloroso
dever de comunicar a todos Oficiais, Generais, Superiores, Subal-
ternos, Sargentos, Praças e Trabalhadores Civis o falecimento
do Sr. JOAQUIM FUTI, Oficial Superior da Casa de Segurança,
ocorrido no dia 16 de Março de 2018, na Clínica Multiperfil. Pelo
que endereça à família enlutada os mais altos sentimentos de
pesar. (4613)

JOAQUIM FUTI
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CONDOLÊNCIAS

Foi com  profunda dor e consternação
que  o colectivo da Sociedade de Advogados
WTPK-Walter Tondela & Paulo Kununa
tomou conhecimento do passamento
físico  do senhor   NUNO AFONSO
CUNUNA, irmão do Dr. Paulo Kununa,
Advogado da referida Soceidade. Nesta
hora de dor e luto, apresenta à família
enlutada os mais  profundos sentimentos
de  pesar. (4630)  

NUNO AFONSO  CUNUNA

FALECEU

Maninha, Tininha, Ninone, Nelson, Bibi,
Patrícia, Andro, Fatinha, Eduarda, Nelsinho,
Santinho, Délia e Dilson (filhos), Yola,
Engrácia, Isa, Aninhas, Deolinda, Esperança,
Ângela, Magda, Guiomar, Preta, Carla  (sobri-
nhas), Avozinha, Beatriz, Nito, Suzana e
Fató (irmãos) comunicam o falecimento
de  RUFINO ALVES  DE  MORAIS, ocorrido
dia 15/3/2018. O funeral  realizar-se-á em
data a anunciar oportunamente. (4625)

RUFINO ALVES  DE  MORAIS

FALECEU

A família Canito cumpre o doloroso dever
de comunicar o falecimento do seu ente
querido ARTUR JOÃO CANITO. O funeral
realiza-se hoje, sábado, dia 17 de Março
de 2018, às 11H00, no cemitério do Alto
das Cruzes. (4548)

ARTUR JOÃO CANITO

FALECEU

As famílias Gonçalves da Cunha, Men-
des da Conceição, Rodrigues Coelho,
sardinha e Pires Delgado cumprem o do-
loroso dever de comunicar o faleci-
mento do seu ente querido ANTÓNIO
DA CUNHA MENDES DA CONCEIÇÃO,
ocorrido no dia 9 de Março de 2018, em
Pretória, África do Sul. O funeral reali-
zar-se-á em data a anunciar oportuna-
mente.     (100191)

ANTÓNIO DA CUNHA 
MENDES DA CONCEIÇÃO

FALECEU

Ana Maria G. da C. Mendes da Conceição
(mãe), Encarnação Júlio, Eurídice Ferreira, Fá-
tima Rosário, Josefa Romão, Isabel Gonçalves,
Ana Andrade, Ângela Conceição (irmãos), Tu-
kayana M. da Conceição (esposa), Afonso Júlio
(cunhado), filhos, sobrinhos, demais familia-
res e amigos cumprem o doloroso dever de co-
municar o falecimento do seu ente querido
ANTÓNIO DA CUNHA MENDES DA CON-
CEIÇÃO, ocorrido no dia 9/3/18, em Pretória,
África do Sul. O funeral realizar-se-á em data
a anunciar oportunamente.         (100.191a)

ANTÓNIO DA CUNHA 
MENDES DA CONCEIÇÃO

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO CUANZA SUL 
Telefone (2362) 35006, 30704 – Telefax (2362) 35006

Rua 12 de Novembro/Sumbe
E-mail: ispksul@yahoo.com.br/esaksul@yahoo.com.br

CONCURSO PÚBLICO INTERNO DE ACESSO E INGRESSO

No âmbito do Decreto Presidencial n.º 314/16, de 22 de Novembro, combinado com n.º 1
do artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 102/11, de 23 de Maio, e com dotação orçamental
para o efeito, vimos pela presente  divulgar a abertura do Concurso Público INTERNO DE
ACESSO E INGRESSO para preenchimento do quadro de pessoal da nossa Instituição.

Assistente: 2 Vagas EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS PARA A CATEGORIA DE ASSISTENTE:
a)  Ter Estado na Categoria de Assistente Estagiário durante um ano cumprindo com com-
petência às funções estabelecidas nessa categoria

Assistente ESTAGIÁRIO: 2 Vagas EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS PARA A CATEGORIA
DE ASSISTENTE ESTAGIÁRIO
a) No mínimo ser Licenciado, b)Ter capacidade para leccionar e fluidez na linguagem.

Técnico de  3.ª CLASSE: 1 Vaga EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS PARA A CATEGORIA DE
TÉCNICO DE 3.ªCLASSE.
a)    No mínimo 3.º Ano de Licenciatura Concluída (Bacharel).

O Júri é composto pelos seguintes elementos: 

a)  Presidente de Júri - Ana Manuela Kumolehã Figueira, Secretária Geral, Vice-Presidente
– António Gaspar Domingos Director-Adjunto para Área Académica,Vogal – Joel Fausto
Eculica– Chefe de Departamento do Curso de Agronomia, Secretária – Denise de Figuei-
redo – Chefe de Departamento de Recursos Humanos.

Para admissão os interessados devem fazer chegar até ao dia 21 de Março de 2018,
nas horas normais de expediente, toda a documentação inerente ao concurso.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO SUPERIOR 
POLITÉCNICO DO CUANZA SUL, NO SUMBE, AOS 6 DE MARÇO DE 2018.

A CHEFE DE DEPARTAMENTO
Denise Maria dos Santos Alves da Costa de Figueiredo

Grupo Hoteleiro Internacional procura para a sua Unidade em
Luanda um Director de Unidade de Negócio

A fim de dirigir, supervisionar e controlar uma unidade de negócio específica, que
poderá incluir, nomeadamente, restaurantes, bares e espaços de bem-estar; É
responsável por toda a gestão relacionada com a unidade de negócio, bem como
formação de toda a equipa na área especializada de hotelaria e restauração.

Experiência Profissional Internacional de pelo menos 7 anos, nas cadeias inter-
nacionais Hoteleiras de países africanos ou outros continentes. Conhecimento e
formação em Hotelaria e Restauração. Domínio de Línguas (Português, Inglês e
Francês).

Se se ver nesta função, envie a sua candidatura para o seguinte email:
rh.candidaturasht@gmail.com 

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS DE VIANA

EDITAL

NZINGA MILENE MIGUEL DA COSTA CRUZ, CONSERVADORA-ADJUNTA DA CONSERVATÓRIA DOS REGIS-
TOS DE VIANA
FAZ SABER QUE, por esta Conservatória, correm seus termos, um processo de Aquisição de Nacionalidade Ango-
lana por Casamento, em que é requerente FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA ALEXANDRE, casado, de cinquenta
e cinco anos de idade, natural de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, Portugal, de nacionalidade portuguesa, filho
de António Alberto dos Santos Alexandre e de Maria Júlia Costa de Oliveira Alexandre, residente em Luanda, Mu-
nicípio de Viana.

Nos termos do disposto na Lei n.º 2/16, de 15 de Abril, são por este meio convidadas todas as pessoas certas e in-
certas, para virem no prazo de quinze dias fazerem a oposição que julgarem existir, perante esta Conservatória a
contar da data da afixação deste EDITAL

E, para constar, mandei passar o presente Edital, que será afixado por quinze dias nos lugares designados por Lei.

CONSERVADORA DOS REGISTOS DE VIANA, AOS 13 DE MARÇO DE 2018.

A CONSERVADORA-ADJUNTA
NZINGA MILENE MIGUEL DA COSTA CRUZ

NECROLOGIA

PUBLICIDADE

(4536)

(4526)(4542)

RECORDAÇÃO

Vina! no sexto mês da tua partida, continuamos pedindo a Deus
que te chamou, inesperadamente, que te mantenha ao seu lado.
Que nos console e preencha o enorme vazio que deixaste em
nossas vidas. Eterna saudades, paz à tua alma. Recordam-te:
Teus pais e família. (4620)

ETELVINA  ADELAIDE ALVES TRINDADE
CAMBALANGANJE

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda dor e consternação, que o Conselho de Admi-
nistração da Empresa TCUL-E.P. tomou conhecimento do
falecimento do Sr. JOSÉ SOARES DE CARVALHO, Ex-Director
Geral da TCUL-EP, ocorrido no dia 15/03/2018. Neste momento
de dor e luto, a Administração e o Colectivo de Trabalhadores
da empresa, associam-se à família enlutada, apresentando os
mais profundos sentimentos de pesar. (4628)

JOSÉ SOARES DE CARVALHO

CONDOLÊNCIAS

Foi com enorme consternação que Sebastião Martins e família
tomaram conhecimento do falecimento do nacionalista EDGAR
SATURNINO DE OLIVEIRA, contemporâneo de André Kassinda
Martins, em Leopoldville, nos anos sessenta, ocorrido no dia
13/3/18. Nesta hora de dor e luto, rendem merecida homenagem
ao malogrado e exprimem as mais sentidas condolências à família
enlutada. (4551R)

EDGAR SATURNINO DE OLIVEIRA

FALECEU

Wambenga Samuel "Papa Wally" (esposo),
Ya Papa, Herman, Sofia, Gil e Sagrada
(filhos) cumprem o doloroso dever de
comunicar o falecimento da sua querida
MANKELE ELISA WALLY, ocorrido no
dia 8/3/2018, em Kinshasa (RDC). 
O funeral realiza-se domingo, dia
18/3/2018, saindo o préstito fúnebre da
sua residência, sita no Bairro Sapú, para
o cemitério do Benfica, às 11h00. (4357R)

MANKELE ELISA WALLY



Josina Machel
222 336 346/222 336 349

S.O. Pediatria
222 339 888

Hospital Pediátrico
222 391 442

Américo Boavida
222 380 118/222 380 119

Hospital Militar
222 322 315/222 322 316

Hospital do Prenda
222 351 300/222 351 400
Maternidade Central 

222 323 052

R O T E I R O
H O S P I T A I S

Posto de Comando 
115

Unidade Operativa Central
222 323 333

Unidade Especial do Porto
222 310 656

Unidade Munic. de Viana 
222 290 540

B O M B E I R O S

Posto de Comando
113

222 332 301 / 222 330 895 
Números Alternativos 
912 640 753 / 912 640 734
912 640 778 / 912 640 773
912 640 749 / 912 640 738 
Unidade Operativa de
Luanda - 222 260485
Piquete - 222 260 472

1.ª Esquadra - 222 339 601
3.ª Esquadra - 222 442 415
3.ª Esquadra - 222 441 486
4.ª Esquadra - 222 339 604
5.ª Esquadra - 222 382 966
6.ª Esquadra - 222 261 806
7.ª Esquadra - 222 262 372
8.ª Esquadra - 222 351 896
Sub-Unidade da Camuxiba

222 352 382
9.ª Esquadra - 222 380 900
10.ª Esquadra - 222 264 859
Sub-Unidade Hoji Ya Henda

222 380 806 
Município de Viana

Comandante da Divisão
914 041 071 

2.º Comandante 
914 041 127 

Município da Ingombota
Comandante da Divisão 

914 041 103 
Município do Rangel

Comandante da Divisão 
914 041 083

P O L Í C I A

Igreja de Jesus 
(Sé Catedral)

Largo do Palácio, 12 
Igreja dos Remédios 

(Sé Velha)
Rua Rainha Ginga

Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo

Largo do Carmo 
Igreja da Sagrada Família 
Largo da Sagrada Família 

Igreja de 
Nossa Senhora da Nazaré

Largo do Ambiente
Igreja Metodista Unida

Central de Luanda
Rev. Agostinho Neto, 4 R/C

Igreja Evangélica do
Espírito Santo

Rua Ngola Kiluangi
Igreja Kimbanguista
Largo Albano Machado
Igreja do Nosso Senhor
Jesus Cristo no Mundo

Bairro Golfe 1
Igreja Adventista do 7.º Dia

Rua Rei Katiavala
Igreja Evangélica dos

Irmãos em Angola
R. Bento Banha Cardoso, 29 

Igreja Assembleia 
de Deus Pentecostal 

do Maculusso
Av. Cmdt. Che Guevara, 104 

Igreja Metodista 
Unida da Bethel 

Av. Hoji Ya Henda, 98 Zona 5 
Igreja Baptista de Luanda 
Av. Deolinda Rodrigues 

Igreja Teosófica Espirita 
R. Transp. Miranda

Henriques, Lotes dos 
prédios dos Cubanos 

Igreja JOSAFAT
Golfo 2-Luanda 

IFEPAA - Bom Deus
Palanca, Rua P, 2

I G R E J A S

Povoado
Rua do Kero/ Kilamba

Brasília
Rua da Samba, 156/158,

Luanda 
Kilamba

Rua de Gaia B3, Luanda 
Bay In

Ilha do Cabo, Luanda 
Tamariz

Ilha do Cabo, Luanda 
Roseira

Vila de Cacuaco 
Barssulo

Zona Zagra Nzenza, Mussulo
Miami Beach

Ilha do Cabo, Luanda  
Chill Out 

Ilha do Cabo, Luanda 
Jango Veleiro

Ilha do Cabo, Luanda 
Link Space 

(Discoteca de Quintal)
R. Gamek à direita, Luanda 

Luanda Kings Club
Junto ao Magistério

Primário da Vila Alice, Luanda 
Doo.bahr 

Edifício ESCOM, Luanda
Elinga Bar

Ao lado do edifício do BPC,
Luanda 

Lookal Ocean Club 
Ilha do Cabo, Luanda  

Palos
Rua Frederic Engels, Luanda 

Grémio do Chico Coio 
Rua Senado da Câmara,

Luanda 
Oásis Night Club 

Cacuaco-Caxito, C51, Panguila
Discoteca Múkua

R. Cmdt Vaiódia, 20, Viana 
Club Tchirinawa

Benguela
Switch Super Club

Luanda

D I S C O T E C A S

Serviço Nacional
116

923 604 914 / 924 367 795 
923 306 999 / 923 463 305

E M E R G Ê N C I A S
M É D I C A S

Serviços de Investigação
Criminal 

222 261 276 

Piquete - 222 336 693

S I C

Mestria 
Largo do Kinaxixe
Chá de Caxinde

Cine Nac. Sá da Bandeira
Rua Salvador Allende

Mensagem
Rua 1.º Congresso do MPLA

222 370 929
Livraria Académica

R. Nossa Sr.ª da Muxima, 14
949 438 951

Livraria Cheik Anta Diop
Rua 1. nº 84. Benfica Bairro

Chinguar - 928 065727

L I V R A R I A S

I N A D E C

I N S P E C Ç Ã O  
D A S  A C T I V I D A D E S

E C O N Ó M I C A S

F O R T A L E Z A S B I B L I O T E C A S M U S E U S R Á D I O S T E L E V I S Õ E S C I N E M A S E V E N T O S

Biblioteca Nacional 
de Angola

Rua Comandante Gika
222 326 769 

Biblioteca Municipal 
Governo Provincial de

Luanda 
Biblioteca Camões 

Avenida de Portugal n° 50 
Ministério das Relações

Exteriores 
Rua Major Kanhangulo 

Óscar Ribas 
Bairro do Cruzeiro
B. da Faculdade de

Ciências da Universidade
Agostinho Neto 
Avenida Marginal 

Arquivo Histórico Nacional 
R. Pedro Félix Machado, 49 

Centro Cultural Dr.
Agostinho Neto 

Bairro Operário, R. H, 44/46 
B. da Alliance 

Française de Luanda 
Lg. da Sag. Família, 
R. do Bocage, 12 

Biblioteca “Zé-Du”z
R. Francisco Sotto Mayor

222 354 773
Biblioteca da UEA

Sede da UEA
Biblioteca Kilamba

Bairro Golfe, Largo 17 de
Setembro (Avô Kumbi)

Biblioteca do
CENFOR/MAPESS

R. Ferreira do Amaral, 77,
R/C 

Biblioteca e Livraria
Multicultura

R. dos Combustíveis,
Cacuaco - Kikoío, 47

Memorial Dr. António
Agostinho Neto

Av. Dr. António A. Neto 
Praia do Bispo-lngombota

222 653 900
www.maan.co.ao 
info@maan.co.ao 
Museu Nacional 

de História Natural
Rua Nossa Sr.ª Muxima

222 334 055
Museu das Forças Armadas

Av. Murtala Mohamed
222 371 451 / 222 372 128

222 372 623
Museu Nacional 
de Antropologia

Rua Frederick Engels
Museu Nacional 
da Escravatura

15 Km a Sul de Luanda, 
para lá do Mercado do
Artesanato do Benfica

222 371 743
Museu da 

Força Aérea 
Av. 21 de Janeiro

915925644/916215580

0h/1h • Jornal da meia noite
1h/5h • Dia novo 
2h • Jornal da hora 
3h • Jornal da hora 
4h • Jornal da hora 
5h • Jornal da hora Agenda

nacional Vanguarda
policial (20’)
Kamatondo (30’)
Música angolana 

6h/9h • Manhã informativa
9h • Agenda nacional 
9h/12h • Magazine da manhã
10h • Jornal da hora
10.10h • Rádio-piô
11h • Jornal da hora
12h • Agenda nacional

Jornal das regiões
(15’) Clássicos
angolanos (musical)

13h • Jornal da tarde
Desportivo

14h • Sons da tarde (30’)
14h • Radio piô (reposição)
15h • Jornal da hora Agenda

nacional 
15.10h • Geração viva
17h • Rádio jornal Resumo

do rádio jornal 
19h • Agenda nacional 
19h/20h • Constelações 
20h • Jornal da noite 
20h30h Desportivo 
21h • Agenda nacional

O.05h • Efemérides, o
aniversariante do
dia ligado ao
desporto.

1h • Síntese informativa.
2h • Teste Desportivo.
3.10h • Temas da

actualidade
4.30h • Aspectos científicos 
5h • Síntese Informativa.
5.30h • Ginástica na Rádio.
6h • Boletim Informativo (1.ª

edição). Início do Bloco
da Manhã, Turno “A”.

6.30h • Manchetes do dia
Desenvolvimento
dos assuntos

6.45h • Início do Giro
Informativo.

6.50h • Os títulos da
Imprensa Nacional 
e Estrangeira 
(I.ª edição).

7.30h • Top de Notícias.
7.50h • Os títulos da

Imprensa Nacional 
e Estrangeira 
(2.ª edição).

8h • Síntese Informativa
Terceiro Tempo 

9h • Síntese Informativa
9.15h • Espaço Desportivo

Internacional,
contacto 
com Antena 1.

10h • Síntese Informativa
Página Internacional
(Desenvolvimento 
e comentários)

11.10h • Futuro 
11.30h • Top de Noticias
12h • Jornal Síntese Início 

do Bloco da Tarde,
Turno “B”.

12.30h • Ponto de Vista, 
Visto Ponto a Ponto
(Crónica
desportiva).

13h • Transmissão em
cadeia com a RNA do
Jornal da Tarde.

13.30h • Prog, Desportivo 
em cadeia nacional 

14h • Pausa Musical
14.30h • Manchetes da Tarde.
14.40h • Temas de formação

Desportiva: História
do Futebol.

15h • Síntese Informativa.
15.10h • Desenvolvimento 

da Actualidade 
(2.ª edição espaço
desportivo
internacional com 
a Antena 1). 

18.30h • Reposição 
do Ponto de Vista,
Visto Ponto a Ponto
(Crónica
Desportiva).

18.45h • Auditório Público
(Um programa 
onde os agentes
desportivos
(ouvintes) opinam. 

20h00 • Transmissão em
cadeia com a RNA
do Jornal da Noite.

20.30h • Desportivo em
cadeia nacional.

21h • Pausa Musical.
21.40h • Futebol no Estúdio.
23.45h • Boletim Informativo. 

T E A T R O S

Elinga Teatro
Largo Trlstâo da Cunha

Centro Cultural e
Recreativo Kilamba
Rua B3 Nelito Soares
Centro Cultural Dr
Agostinho Neto

B.º Operário, Rua H, 44/46
Auditório Horizonte

Nzinga Mbande
Escola Nzinga Mbande

Salão da LAASP
Rua da Liga Africana
Cine Teatro Nacional

Rua 1.º Congresso do MPLA

F A R M Á C I A S

Farmácia Alameda
AI. Manuel Van-Dúnem, 254

222 430 293 
Farmácia Alex

R. Com. Gika - 222 327 960
Farmácia Maculusso

Av. Com. Che Guevara, 72/B
222 322 442

Farmácia Central I  24/24
Largo Amílcar Cabral, 16

928 186 157 
Farmácia Central II  24/24

Rotunda do Gamek
9928186159 

Farmácia Central III  24/24
R. Direita da Samba, 586

928 186 162 
Farmácia Girassol
R. Rei Katyavala, 165

222 449 895
Farmácia Desta Vez, Lda
R. Oliveira B° Nelito Soares

222 266 388 
Farmácia Egiwal

Av. Comdt Valódia - Viana
222 291 074 

Farmácia Higiene
R. Cmdt Kwenha, n.º 206

222 332 827
Farmácia Idasia

Av. Ho Chi Min - 222 326 762
Farmácia Ingombotas
R. Guilherme Inglês, 38

222 333 278
Farmácia Janeiro
Av. 4 Fevereiro, 131

222 332 260
Farmácia Janica

R. Guerra Junqueiro, 11
222 446 567 

Farmácia Kianda
Av. Murtala Mohamed, 71

222 309 455 
Farmácia Kinaxixi

Av. Cmdt Valódia, 25 r/c
222 449 443 

Farmácia Lanesa
Av. Ho Chi Min, 343 r/c

222 445 926
Farmácia Luanda

R. Aníbal de Melo, 35/37
222 445 490 

Farmácia Luvofer
Av. Hoji Ya Henda

222430 087
Farmácia Mediang

R. Liga Nac. Africana, 55/A
222 440 517

Farmácia Modelo
AI. Manuel Van-Dúnem

222 449 449
Farmácia Novassol
Av. Portugal, 69A

222 391 502
Farmácia Pague Menos

Mirantes, Talatona
222 480 502 

Farmácia Provifarma
Aviário B.º Cazenga

912 412 959
Farmácia Rainha Ginga
R. Raínha Ginga, 179

222 337 997
Farmácia Romed
R. Rei Katyavala, 27

222 447 175
Farmácia Sadia

Av. Comdt Valódia, 31
222 430 284

Farmácia Sagrada SOS
R. Joaquim Kapango, 61

222 395 468
Farmácia Serra

R. Amílcar Cabral, 62/64
222 394 047 

Farmácia Tropical
Pedro Féiix Machado

222 334 862 
Farmácia Universal
R. Cón. Manuel Neves

222 442 052 
Farmácia Vaiódia
Av Hoji Ya Henda, 42

923 324 291
Farmácia Yohan

21 Janeiro, B. Morro Bento
222 405 655

Instituto Nacional de
Defesa do Consumidor

Edifício ex-Palácio de Vidro
912640833 / 946813515
Apoio ao Consumidor

914545752

Fortaleza de São Miguel
Avenida Marginal de Luanda 

Fortaleza de 
São Pedro da Barra 

Bairro Petrangol - Luanda
Penedo ou Casa Reclusão 

Ingombota, Luanda 
Fortaleza de Massangano 

Município de
Cambambe/Cuanza-Norte 

Fortaleza da Quibala 
Cuanza-Sul

Fortaleza da Vila do Seles
Província do Cuanza-Sul 

Fortaleza da Vila do Ambriz
Província do Bengo

Exposição
O cantor e produtor

musical Nelly Amazing
apresenta em Luanda o
disco intitulado 1990 e
pouco (Deluxe Edition -

Edição de Luxo).

Segunda quinzena 
de Março

Humor

Um programa humorístico
vai ser realizado no

restaurante do Chá de
Caxinde. O programa é
uma homenagem ao
humorista, cantor 

e músico Beto Gourgel
“Nganjeta”.

Todas as sextas-feiras
deste mês

00.00h • TPA 24 Horas
00.30h •  Cine à Madrugada
02.30h •  Janela Aberta
05.30h •  Ginástica para  

Todos
06.00h • Bom dia Angola
09.00h • Malta da Alegria 
09.30h • A sua Manhã
11.00h • Ponto Informativo
11.10h • A sua Manhã
12.00h • Jornal Nacional
12.30h • Diário Desportivo
13.00h • Jornal da Tarde
14.00h • África Hoje
14.30h • Saúde em Dia
15.00h • Janela Aberta                 

16.00h • Ponto Informativo

16.10h • Janela Aberta

17.50h • Ministério do  

Comércio

18.00h • Ecos & Factos

18.05h • ABC da Educação 

Financeira

19.00h • Vencedores

19.15h • Telenovela:      

Proibido Amar

20.00h • Telejornal

21.00h • Parlamento

21.30h • Telenovela: A Regra 

do Jogo

21.30h • Seriado: 

QuemManda 

naMinha Vida

21.30h • Documentário: 

O Mundo Cultural      

Nganguela
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Espectáculo

O músico Matias Damásio
realiza vários espectáculos
musicais em diferentes
cidades do país com o
objectivo de brindar os
seus fãs com os sucessos
da sua carreira artística.

Em Abril

Lançamento

O músico Dom Caetano
anunciou em Luanda o
lançamento da sua nova

obra discográfica
intitulada Esperança

Divina.

Segunda quinzena 
de Abril 

ZAP Cinemas

• Semana: 

• Título: Black Panther (3D IMAX)
• Género: Drama/Suspense 
• Sessões:12h30/15h25/18h20

/21h15/00h15*
*(sexta, sábado e vésp. de feriado)

• Título: Patrulha de Gnomos
• Género: Infantil
• Sessões: 10h40*/12h50

/14h50 /17h30
*(sábado domingo e feriados)

• Título:Cinquenta Sombras 
Livre (M/18)

• Género:Acção
• Sessões:14h40/15h00/17h20/ 

19h40/22h00/00h20*
*(sexta, sábado e vésp. de feriado)

Hoje, Quinta-feira
05.00h• Programa religioso: 

“Centro Reoboth”
05.30h•  Videoclips
06.00h• Programa religioso: 

“IURD”
07.00h •  Nossa Terra
08.00h •  Coração Esmeralda
09.00h •  Sexto Sentido
12.00h• Programa religioso: 

“IURD”
12.30h• Cooltura 
13.00h•  Jornal da Hora
14.00h•  Fala Angola
15.00h•  A Tarde é Nossa
17.30h•  Giro Desportivo
18.00h•  Made in Angola
19.00h•  Dez Mandamentos
20.00h• Jornal da Zimbo
21.00h •  Debate Livre
23.00h •  Documentário: 

Esposas Selvagens
00.00h•  Programa Religioso:

“IURD”
01.00h• Programa Religioso:

“Igreja Pentecostal”
02.00h• Programa Religioso:

“Verbo Vivo”
02.30h• Programa Religioso:

“Mandato da Fé”
04.00h• Programa Religioso:

“Espaço Josafat”
04.30h• Programa Religioso:

“Mandato da Fé”

CINEMAX /Kilamba

•Semana:

• Título: Proud Mary: 
A Profissional   
(sala VIP)

• Género: acção
• Sessões: 13h10/15h10/17h10

19h20/21h20/23h20
(exepto dia 15) 

• Título: Tomb Raider 3D 
• Género: acção/ aventura    

(sala VIP)
• Sessões:13h30/16h50/18h30

21h00 (exepto dia 15)

• Título: Pantera Negra 3D
(sala 1)

• Género: acção
• Sessões: 13h00/15h50  

18h40/21h30

• Título: Agente Vermelha 
(sala 2)

• Género: drama 
• Sessões: 13h10/16h10/19h10

/22h10

• Título: Snow: Uma Viagem 
Heróica  

• Género: animação/aventura
(sala 3)

• Sessões:14h00/16h00*
(exepto dia 13) 

• Título: 50 Sombras Livre 
• Género: drama

(sala 4)
• Sessões: 18h00 / 20h30/23h00

(excepto dia 13 Março)

•Título:A Idade da Pedra  
• Género: acção (sala 4)
• Sessões:13h00/15h00/17h00

• Título: Actos de Vingança 
• Género: acção (sala 5)
• Sessão: 19h00 /21h00/23h00

• Título: Categoria 5  
• Género: acção (sala 5)
• Sessão: 13h50/16h20/18h50

/21h10/23h20

23 de Março
Elinga Teatro
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PUBLICIDADE

(300.066)

REPÚBLICA DE ANGOLA 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E DO NOTARIADO 
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE LUANDA 

EDITAL  

=====ALFREDO FERRAZ FIGUEIRA, Conservador desta Conservatória do Re-
gisto Civil da Comarca de Luanda;=====================================
=====FAZ SABER, que por esta Conservatória correm seus termos, um processo
de aquisição de nacionalidade angolana por NATURALIZAÇÃO, registado sob o
nº 50/2015, respeitante ao senhor, JOSÉ NUNO LEVY OSÓRIO, nascido aos 11
de Abril de 1947, de 70 anos de idade, natural de São Sebastião da Pedreira, Lis-
boa, Portugal, de nacionalidade Portuguesa, filho de Acácio Gomes da Silva Osório
e de Mery Levy Osório, casado com Maria de Fátima Gonçalves Abilheira Osório,
residente em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade. Portador do
Passaporte nº L736911, válido até 16-05-2016, emitido pelas autoridade Portugue-
sas, portador do Cartão de Residente nº 000333OA02, emitido aos 05-03-2014,
pelas autoridade Angolanas, através dos Serviços de Emigração e Estrangeiros,
Luanda, válido até 25-02-2021, pelo que nos termos do disposto no Artº. 14º, da
Lei nº 2/16, de 15 de Abril, poderão os interessados deduzir a oposição que tiverem
dentro do prazo de quinze dias a contar da data de afixação deste EDI-
TAL.===========================================================
===============================================================
===============================================================
=====E para constar, mandou lavrar o presente EDITAL, em triplicado que será
afixado nos lugares designados por Lei.=================================
===============================================================
===============================================================

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE LUANDA, aos 23 de Fevereiro de
2018.==========================================================

O CONSERVADOR 
ALFREDO FERRAZ FIGUEIRA (4489)

SONANGOL LOGÍSTICA, LIMITADA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROPOSTA DO CONCURSO PÚBLICO SOBRE F.ª 001/SNLL/2018
A SONANGOL LOGÍSTICA, Lda. vem tornar público, que procederá abertura das propostas ao concurso público sob referência 001/SNLL/2018 referente aquisição de bens e serviços
para o ano de 2018, nas suas Instalações sita na rua 1.º Congresso do MPLA n.º 8/16, 3.ª e 4.º andar conforme o calendário que abaixo se descreve.

Informamos que os representantes das empresas concorrentes deverão apresentar-se no local devidamente credenciados.

CONCURSO SONANGOL LOGÍ STICA 01/SNLL/2018 - CALENDARIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS

Luanda, aos 15 de Março de 2018.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
LUÍS MARIA (100.195)
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Mais de 50 mil alunos de Saurimo recebem a merenda

ESCOLAS DE SAURIMO

Ascende a 50.642 o número
de alunos que beneficiam de
forma intercalada de merenda
no município de Saurimo,
entre 118.332 matriculados
no presente ano lectivo nas
escolas do ensino primário. 
O director municipal da

Educação, Valentim Viriato,
disse ao Jornal de Angola que
a acção resultou de uma ini-
ciativa do Governo Provincial
em parceria com a Sociedade
Mineira de Catoca.
Valentim Viriato explicou,

por outro lado, que apesar
destes avanços 67.690 alunos
ficam sem beneficiar da
merenda no município. 
Para  inverter a situação,

o responsável da Educação
assegurou que foram esta-

belecidos contactos com as
autoridades da província de
Malange, a fim de partilhar a
sua experiência e obter uma
solução alternativa. “Esse
processo não foi ainda con-
cretizado por falta de finan-
ciamentos”, disse.
O responsável da fábrica de

merendas de Saurimo, Frede-
rico Bonifácio, disse que a pro-
dução é reduzida, devido à
escassez de matéria-prima.
De momento, produz em média
32 mil merendas por dia, para
atender um universo de 52
escolas de forma intercalada.
Abel Txifutxi e Zenaida Adélia,
dois alunos que beneficiam
da merendaescolar em Sau-
rimo, manifestaram satisfação. 

João Salvo | Saurimo

Merenda beneficia
milhares de alunos
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SAÚDE EM CABINDA 

Alberto Coelho | Cabinda

O secretário de Estado da
Saúde Pública, José Cunha,
deslocou-se a Cabinda,
acompanhado  de  uma
comissão multissectorial,
para avaliar o estado actual
do surto de cólera na região
que causou dois mortos entre
30 casos registados.
De acordo com o gover-

nante, as principais causas
do surgimento da cólera quer
no Uíge quer em Cabinda
têm a ver com o consumo
de água não tratada, retirada
directamente das cacimbas
e dos rios.
Por este facto, em Cabinda,

o secretário de Estado da
Saúde Pública visitou a
principal Estação de Pro-
dução e Tratamento de Água
na cidade, para “verificar
se há ou não dificuldades
em termos de distribuição
às populações”.
José Cunha visitou, igual-

mente, os bairros Gika, 1.º
de Maio e 4 de Fevereiro, os
mais afectados com o surto
de cólera, bem como o Hos-
pital Central de Cabinda
para verificar as condições
de tratamento dos doentes.
com cólera. O secretário de
Estado da Saúde Pública
esteve ainda no depósito de
medicamentos para avaliar
o stock de fármacos para o
tratamento da cólera. 
Em relação ao estado actual

da doença na província, o
governante disse que em
Cabinda “a situação é estável
e não é tão preocupante como
a da província do Uíge”.

Para controlar a epidemia,
disse, o Ministério da Saúde
criou em Luanda um gabi-
nete de crise, que controla
diariamente a situação epi-
demiológica em todas as
províncias  em relação à
malária e à cólera desde
que se registou o primeiro
caso da doença no Uíge e
em Cabinda.
José Cunha aconselhou

a população a manter um
comportamento responsável
face à situação e a acatar
todos os procedimentos que

têm a ver com a prevenção
da doença. “A forma mais
correcta de combatermos a
cólera é fazermos com que
a população deixe de con-
sumir água contaminada
retirada das cacimbas e dos
rios, e passe a desinfectá-
la com os comprimidos de
concentrados de hipoclorito
de cálcio que se está a dis-
tribuir”, disse.

Medidas preventivas
Dos 30 casos confirmados
de cólera, dois resultaram
em morte. Por essa razão,
as autoridades sanitárias
locais não cruzam os braços
e estão a tomar medidas pre-
ventivas para evitar que a
epidemia alastre.

O chefe de departamento
de Saúde Pública em Cabinda
disse em entrevista ao Jornal
de Angola que o quadro sani-
tário da província em relação
a essa enfermidade não é
preocupante. Além disso, a
Secretaria Provincial da
Saúde está em alerta, tendo
redobrado a vigilância epi-

demiológica para evitar o
contágio pela doença. Uma
área específica para aco-
modar os doentes de cólera
foi criada pelas autoridades.
Os casos suspeitos recebem
os primeiros socorros no
Hospita l  Provincia l  de
Cabinda e os doentes mais
graves são encaminhados
para o Centro de Tratamento
de Cólera (CTC) no Hospital
28 de Agosto, onde estão
criadas quer as condições
técnicas quer humanas para
o tratamento. Fernando
Kuico garantiu a existência
de um stock suficiente de
medicamentos para tratar
os casos de cólera.  
De acordo com Fernando

Kuico, ao nível dos quatro
municípios da província de
Cabinda foram formados
150 técnicos que receberam
conhecimentos básicos de
prevenção, diagnóstico e
tratamento da cólera.
O papel dos técnicos é o

de aconselhar a população
a acatar as medidas pre-
ventivas contra a doença e
os procedimentos a ter no
caso de um familiar ou um
vizinho contrair a cólera.
As equipas de vigilância,
em coordenação com a
Empresa de Águas, vão auxi-
liar as populações a desin-
fectar as cacimbas, latrinas,
guas estagnadas e distribuir
gratuitamente comprimidos
de cálcio para purificar o
líquido nos bairros Lombo-
Lombo, 1.º de Maio, Coman-
dante Gika, 4 de Fevereiro
e Cabassango, consideradas
zonas críticas.

Uma área 
específica para

acomodar os
doentes de cólera
foi já criada pelas

autoridades. 
Os casos suspeitos

recebem os
primeiros socorros

no Hospital
Provincial de

Cabinda
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Secretário de Estado apelou à população de Cabinda a manter um comportamento responsável na prevenção da doença

Secretário de Estado 
avalia surto de cólera  
José Vieira Dias da Cunha considera que a situação não é tão preocupante 
na região como no Uíge onde se exige um cuidado redobrado das autoridades    

Cuanza-Sul
SUMBE SEM VACINAS CONTRA A RAIVA I 
A Repartição Municipal da Saúde no Sumbe, no Cuanza Sul,
regista desde Janeiro deste ano a falta de vacinas contra a raiva
para atendimento das vítimas de mordeduras de animais.
A chefe da Repartição local, Maria Lussinga, adiantou que os
hospitais não dispõem de vacinas, situação que preocupa as
autoridades. Assim, os pacientes têm de comprar a vacina nas
farmácias a altos preços. Uma dose ronda os 35 mil kwanzas.

BIÉ 
PAGAMENTO DA ÁGUA
É FEITO ISOLADAMENTE
O administrador para a
Área Técnica da Empresa
de Água e Saneamento 
do Bié, Aurélio Chipilica,
esclareceu ontem, na
cidade do Cuito, que o
pagamento do consumo 
de água potável nada tem
a ver com a recolha do lixo
nesta cidade. O
responsável reagiu às
falsas informações postas a
circular nas redes sociais
sobre o assunto, realçando
à Angop que o sector faz
apenas a cobrança dos
gastos de água. Quanto 
à recolha dos resíduos
sólidos, disse não ser 
da responsabilidade 
da Empresa de Água 
e Saneamento do Bié.

NDALATANDO
CAPACITAÇÃO DA MULHER
DEFENDIDA EM PALESTRA
O docente universitário
Constantino Figueiredo
destacou ontem, em
Ndalatando, capital do
Cuanza Norte, a
importância da formação
das mulheres para o
empreendedorismo, como
contributo para o reforço
do seu papel na sociedade
e no combate à fome 
e à pobreza que afectam

muitas famílias. O docente
dissertava sobre o
“fomento de pequenos
negócios da mulher”, num
evento promovido pela
Administração do Cazengo,
município sede da
província, no quadro das
jornadas Março-Mulher.
Participaram na palestra
realizada no Instituto
Médio de Saúde de
Ndalatando mais de duas
centenas de mulheres.

CUNENE
INADEC REFORÇA 
NA REGIÃO ACÇÕES 
DE SENSIBILIZAÇÃO 
O director do Instituto
Nacional de Defesa do
Consumidor (INADEC) 
na província do Cunene,
Bernardo Hilundilwa,
destacou ontem, em
Ondjiva, capital da
província, o reforço das
acções de sensibilização
e educação da população
sobre os seus direitos 
e deveres, enquanto
consumidores. Falando 
à Angop por ocasião do Dia
Mundial dos Direitos do
Consumidor, assinalado 
a 15 deste mês de Março,
o responsável disse que 
o incremento das acções
de sensibilização abrange
vários segmentos da
sociedade.

REGIÕES

AVALIAÇÃO DO SURTO
DE CÓLERA NA REGIÃO

Secretário de Estado para a
Saúde Pública esteve à
frente de uma comissão

multi-sectorial para avaliar
o estado actual do surto da

doença em Cabinda

02
é o número de mortes que
já ocorreram na província
pela propagação da cólera 

30
são os casos

diagnosticados da doença
no corrente ano

150
traduz a cifra de técnicos

locais que receberam
noções básicas de

prevenção e tratamento da
cólera
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O Governo Provincial do
Cuanza-Norte manifesta pro-
funda preocupação em relação
às práticas e comportamentos
de muitos gestores, que ferem
gravemente a ética e a moral,
censurando os profissionais
da função pública. 

José Maria Ferraz dos San-
tos preferiu estas declarações
quando discursava na aber-
tura do Seminário Capaci-
tação para Gestores Públicos.
Durante o acto organizado
pelo Governo da Província,
José Maria dos Santos citou
os sectores da Educação e
da Saúde, em que alguns
funcionários praticam com-
portamentos totalmente con-
trários as normas, éticas e
deontológicas que livremente
juraram cumprir e fazer
cumprir.

“É em resposta a neces-
sidade de dotarmos os qua-
dros com uma postura de
rigor e eticamente respon-
sável  que o Governo do
Cuanza-Norte tomou a deci-
são de os capacitar, dentro
da temática de organização
e funcionamento dos órgãos
da Administração Local do
Estado”, disse.

O governador do Cuanza
Norte sublinhou, ainda, que
a realização deccorre do facto
de o Estado angolano se
encontrar num processo de
transformação ao modo
estrutural do seu funciona-
mento. José Maria dos Santos
recordou, nesse particular,
que a Administração Pública
absorveu a maior fatia desta
mesma transformação.  

Por isso, acrescentou, a
mudança que se verifica nos
últimos tempos inculca aos
responsáveis, em geral, e
aos quadros responsáveis,
em particular, uma grande
dose de exigências quanto
a capacidade de gerir  e
exercer as tarefas que lhes
são confiadas.

O governador do Cuanza-
Norte alertou, no entanto,
ao combate cerrado contra
a corrupção, o nepotismo e
a arrogância. “Deve imperar
a submissão às leis que esta-
belecem as premissas do
funcionamento sadio das
instituições do Estado e da
sociedade”, acrescentou José
Maria dos Santos.

Manuel Fontoura| Ndalatando

A propagação de ravinasna
cidade do Cuito, Bié, está a
cortar a circulação de vários
troços da urbe. Nesse sentido,
as existentes nas zonas do
Cangangawe, Fátima, Boa-
vista,Santo-António e Cantiflas
são as que mais preocupam
as autoridades.

O director provincial das
Obras Públicas de Bié, Salo-
mão Pascoal, considerou
preocupante a situação actual
das ravinas nestas localidades
tendo em conta a segurança
da população. O governante
focou ainda o caso da que
está a propagar-se na estrada
nacional 250, que liga a capi-
tal biena ao município do
Cuemba, leste da província.

Salomão Pascoal subli-
nhou que os trabalhos palia-
tivos feito pelo Governo do
Bié “não garantem total segu-
rança nas vias degradadas
pelas ravinas”.

O responsável das Obras
Públicas lembrou que o Exe-
cutivo, através do Ministério
da Construção, está a realizar
estudos debelar o problema.

Salomão Pascoal escla-
receu que a recuperação da
estrada nacional 240 consta
da prioridades do Governo. 

De momento, o comboio
tem sido a via alternativa
para a transição de pessoas
e bens no troço entre o Cuito
e o Cuemba, um município
circunscrito ao corredor leste
da região.

Além do Cuito e do Cuemba,
Nharea, Cunhinga e o Chi-
tembo são outros municípios
onde ocorre a propagação
de ravinas.

O secretário de estado da
Construção, Molares de Abril,
aquando da visita de trabalho
efectuada à província do Bié,
na semana finda, disse esta-
rem a envidar-se esforço para
superar a situação das ravinas
na circunscrição.

O governante assegurou
que a situada no troço que
liga a sede capital do Bié à
comuna do Cunje vai inter-
vencionada por um emprei-
teiro que foi indigitado para
trabalhar neste ponto do país.

Delfina Victorino| Cuito

EDUARDO CUNHA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Situação das ravinas no Bié preocupa as autoridaes locais

MANUEL FONTOURA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Cidade de Ndalatando
acolheu seminário

CUANZA-NORTE BIÉ

SINDICATO NO HUAMBO

Seminário
em Ndalatando
avaliou actos
de gestores

Ravinas cortam vias
na cidade do Cuito

Weza Pascoal | Menongue

O chefe dos serviçosdo Instituto Nacio-
nal de Emprego e Formação Profissional
(INEFOP) do Cuando Cubango lamentou
a falta de oportunidades de trabalho
para os jovens residentes na região.
Simão Inácio, que falava em entrevista
ao nosso jornal, alertou que a situação
contribui, negativamente, para o desen-
volvimento da província.

Simão Inácio assegurou que desde a
sua criação em 2006, o INEFOP já formou
no Cuando Cubango mais de 10 mil jovens,
muitos dos quais tiveram que emigrar
para outras partes do país em busca de
uma oportunidade para trabalhar.

O responsável disse que o mercado
local de trabalho enfrenta enormes difi-
culdades pelo facto de a maior parte
das empresas privadas que operavam
na região, com realce para a Zagop,
Edifer e Imbondex, fecharem as portas
face à crise económica e financeira.

A província do Cuando Cubango
enfrenta, igualmente, uma escassez
acentuada de serviços, razão pela
qual os jovens que pretendem enve-
redar no empreendedorismo também
sentem as mesmas dificuldades por
falta de dinheiro.

“As empresas do sector privado, que
ajudavam o Governo nesse sentido, tam-
bém andam de mãos atadas e por essa
razão os jovens quando terminam a sua
formação nos centros profissionais per-
manecem em casa sem fazer nada", disse.

Simão Inácio lembrou que no Cuando
Cubango o INEFOP possui um centro
integrado de emprego e formação pro-
fissional, um outro móvel, bem assim
pavilhões de artes e ofícios na sede
municipal do Cuito Cuanavale e no Cuchi.

Os referidos centros já colocaram no
mercado de trabalho mais de 10 mil
finalistas, incluindo antigos combatentes
das FAPLA e das FALA.

De acordo com director do INEFOP
os antigos combatentes recebiam do
Instituto de Reintegração Socio-pro-
fissional dos Ex-Militares (IRSEM) kits
profissionais. 

Entre estes destacavam-se máquinas
de costura, motorizadas e material de
canalização, mecânica, electricidade,
alvenaria, que lhes permitia montar o
seu próprio negócio. Hoje face à situação
de crise a realidade é completamente
diferente.

Ciclo formativo
Na semana finda o INEFOP deu início
a um novo ciclo de formação profissional
referente ao ano de 2018, com um total
de 623 jovens. Os mesmos estão matri-
culados nos cursos de canalização,
empreendedorismo, informática, elec-
tricidade, mecânica, canalização, corte
e costura, alvenaria, secretariado e
gestão, contabilidade, inglês, culinária
e pastelaria, serralharia e carpintaria.

No centro integrado de emprego e
formação profissional de Menongue
estão inseridos 320 formandos, no móvel
173, no do Cuito Cuanavale 138 e no do
Cuchi 72, que até o encerramento do
presente ciclo de formação em Novembro
devem provar as suas aptidões teóricas
e técnicas para que estejam habilitados
ao exercício de um ofício.

O ano transacto o INEFOP  do Cuando
Cubango lançou para o mercado de tra-
balho 759 jovens que terminaram os
seus cursos em várias especialidades.

A vice-governadora para o Sector
Político, Social e Económico do Cuando
Cubango, Sara Luísa Mateus, disse que
a formação técnica profissional visa
preparar o indivíduo no sentido de obter
conhecimentos e ferramentas necessárias
para acesso ao mercado de trabalho,
garantir o seu auto-sustento e das res-
pectivas famílias.

O governante sublinha que o Estado
por si só não tem capacidade para empre-
gar todos os cidadãos. “Mas trabalhando
em estreita colaboração com os indi-
víduos detentores de profissões, que
sejam capazes de criar projectos que
garantam estabilidade e financiamento,
ainda que seja por meio de créditos
bancários, é possível garantir empregos
aqueles jovens criativos e que pretendam
com as suas iniciativas gerar mais postos
de trabalho”, justificou a vice-gover-
nadora do Cuando Cubango.

Sara Mateus apelou aos formandos a
prestar maior atenção aos conteúdos
ministrados para que possam de facto
tirar maior proveito desta oportunidade.

WEZA PASCOAL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Centros de formação do Cuando Cubango já lançaram mais de 10 mil jovens

CUANDO CUBANGO

Faltam oportunidades
de emprego para jovens

A União do Sindicato do
Huambo sugere novas polí-
ticas e a discussão alargada
sobre os problemas dos tra-
balhadores com vista  a
melhorar as suas condições
de vida, em função da des-
valorização dos salários,
resultante da crise que o país
atravessa nos últimos anos.
A sugestão foi avançada na
última quarta-feira durante
a terceira reunião do Con-
selho Geral desse organismo,
que serviu para passar em
revista os principais proble-
mas sociais dos trabalhadores
à luz do momento actual que
o país atravessa.

Durante a actividade foi
defendida a implementação
de um maior dinamismo e
criatividade na vida laboral. 

A reunião abordou tam-
bém o relatório de balanço e
contas do ano de 2017, que
foi aprovado com emendas,
e analisou igualmente o grau
de cumprimento do plano de
actividades do ano passado.

O presidente da União dos
Sindicatos do Huambo,
Adriano dos Santos, disse
que o Conselho é um órgão
deliberativo que está a cum-
prir uma obrigação estatu-
tária, buscando soluções
para os vários problemas que
afligem os trabalhadores.

O responsável sindicalista
disse ser dever da instituição
contribuir com ideias, pro-
postas e soluções para o bem
dos filiados e exorta os tra-
balhadores a apostar na for-
mação face aos desafios da
economia  do  mercado
vigente no país.

A representante do Sindi-
cato dos Trabalhadores
Domésticos e de Mercados
Informais, Elisabeth Kahombo,
disse que a luta desencadeia-
se no sentido de que todas
as mulheres estejam inscritas
na segurança social. Lem-
bre-se que o referido sindi-
cato agrega 538 filiados no
Huambo. 

Filipe da Silva| Huambo                             

Discussões alargadas
sobre política salarial

Responsável do INEFOP revela que a situação contribui
negativamente para o desenvolvimento da província

O ano transacto o INEFOP 
do Cuando Cubango lançou
para o mercado de trabalho
759 jovens que terminaram
os seus cursos em várias

especialidades

REGIÕES
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Os trabalhadores denunciaram que durante anos, vários equipamentos importados em nome da Empresa Nacional de
Pontes para construção de infra-estruturas, foram parar aos estaleiros de empresas privadas do sector para fugir ao fisco

A direcção da ENP diz que a maioria dos trabalhadores com suspensão laboral não regressam à empresa

Crise financeira continuam a afectar os estudantes bolseiros 

SAGA CONTINUA NA EMPRESA NACIONAL DE PONTES

Trabalhadores suspensos e sem salário

Rodrigues Cambala

Mais de metade dos traba-
lhadores da Empresa Nacio-
nal de Pontes (ENP) começa
a ver, daqui a dias, o seu vín-
culo laboral suspenso por
um período de seis meses,
sem antes auferir os salários
de 52 meses em atraso. 

Apreensivo com o pro-
cesso que está em curso
nos estaleiros da ENP no
Zaire, Huambo, Huíla, Ben-
guela e Moxico, a Comissão
Sindical está descontente
com a situação que chamou
de desumana, uma vez que
os trabalhadores são man-
dados em casa sem dinheiro
para suprir as necessidades
básicas.

O sindicato fez saber que
a direcção da Empresa já
informou que a maioria dos
trabalhadores com suspensão
laboral não vai provavelmente
voltar à empresa, em função
da necessidade de uma mão-
de-obra qualificada.

“Esta é  uma situação dura,
a empresa manda-nos em
casa sem salário. Se não paga
salário, como é possível nos
mandarem para casa? Per-
gunta Mateus Muanza, pri-
meiro secretário da Comissão
Sindical, que renuiu um
grupo de oito trabalhadores
para prestar declarações ao
Jornal de Angola.

“Achamos que a empresa
deve, primeiro, pagar os nos-
sos salários e depois tratar
de suspender o vínculo labo-
ral”, exige Gabriel Magalhães,
um antigo trabalhador.

Um alto funcionário do
Ministério da Construção
contou ao Jornal de Angola
que a entidade empresarial
Edisandra (com capital chi-
nês )  va i  a s soc i a r- se  à
Empresa Nacional de Pontes
para tirar a mesma na situa-
ção de estagnação. Nesta
altura, todo o dossier está

entregue ao Gabinete do
Ministro da Construção,
aguardando por veredito para
iniciar a actividade.

A fonte revela que o con-
sórcio chinês prevê recrutar
novos técnicos, entre eles
engenheiros e disponibilizar
um montante financeiro para
a indemnização dos traba-
lhadores que vão ser despe-
didos depois da suspensão
de contrato. 

Mateus Muanza disse que,
há dias, a direcção convocou
uma reunião, cuja aborda-
gem cingiu-se sobre a situa-
ção financeira difícil  da
empresa e a suspensão do
vínculo. “Estamos preocu-
pados porque a dívida de

algumas instituições para
com a ENP, no valor de 52
milhões de Kwanzas, está
anulada por parte do Minis-
tério da Construção”.

“Isto criou um certo desâ-
nimo no seio dos trabalha-
dores que vêem o sofrimento
longe do fim”, disse,  acres-
centando não  ser anormal
um indivíduo ver os seus
filhos sem comida e escola. 

A empresa chinesa, admi-
tiu, já queria disponibilizar
verbas a ENP para este pagar
os salários em atraso, mas
o director não pode receber
por falta de autorização do
ministério.

Mateus Muanza lamentou
o facto de a direcção ter pedido

aos  trabalhadores  para
apertarem os cintos durante
a reunião. 

Visivelmente furiosos,
os trabalhadores falavam
ao mesmo tempo sobre os
problemas que vivem no
seio da família.  Gabriel
Magalhães revelou que a
d i r e c ç ã o  d a  emp re s a
aguarda por uma ordem de
saque de 180 milhões de
Kwanzas para pagar alguns
meses de salário.

O sindicalista afirmou
que têm vindo a sugerir a
direcção para solicitar obras
de pontes junto do Governo
Provincial de Luanda, para
se poder suprir as necessi-
d a d e s  f i n a n c e i ra s  d a

O Ministério do Ensino
Superior, Ciência, Tecnologia
e Inovação declarou, num
comunicado, ser falsa a infor-
mação que circula nas redes
sociais de que o Instituto
Nacional de Gestão de Bolsas
de Estudo (INAGBE) só estaria
em condições de pagar em
Maio o complemento de bol-
sas aos estudantes a expensas
do Estado no exterior por
causa da crise financeira. A
falsa informação está contida

num telex com a referência
041/DBEE/2018, de 21 de
Fevereiro de 2018, que circula
no meio estudantil em Cuba
e cuja produção é atribuída
ao INAGBE, o que não cor-
responde à verdade.

O documento esclarece
que o INAGBE produziu,
sim, um telex, que, por
coincidência, tem o mesmo
número, mas com conteúdo
diferente do que se encontra
na mensagem que está a cir-

cular nas redes sociais. O
Instituto Nacional de Gestão
de Bolsas de Estudo e o
Ministério do Ensino Supe-
rior, Ciência, Tecnologia e
Inovação têm mantido con-
tactos permanentes com o
Ministério das Finanças e
com os bancos envolvidos
para a resolução urgente dos
atrasos no pagamento das
bolsas de estudo, lê-se no
comunicado. No documento,
o Ministério do Ensino Supe-

rior, Ciência, Tecnologia e
Inovação assegura que o
INAGBE “está a desenvolver
todas as diligências possíveis
para a regularização imediata
da situação dos atrasos no
pagamento das bolsas de
estudo, pelo que não é verdade
que os estudantes só receberão
em Maio”.

Por esta razão, o Instituto
declina toda a responsabilidade
inerente a esta informação,
porque o telex emitido com a
referência 041/DBEE/2018,
de 21 de Fevereiro de 2018,
não tem o conteúdo que está
a circular nas redes sociais.
As autoridades nacionais tra-
tarão, de acordo com o comu-
nicado,  de  ident ificar ,
desmascarar e levar à justiça
o(s) autor(es) desta acção que
apenas visa causar confusão
e descrédito.          

empresa.  Há quase duas
décadas na empresa, subli-
nham que há várias zonas
de Luanda que precisam de
pontes e a empresa tem capa-
cidade para  construir e pagar
salários em atraso de mais
de 400 trabalhadores.

A conversa, que aconteceu
dentro de um contentor,
adaptado para sede sindical,
ganhou outro tom, quando
o trabalhador Jaime Manuel
revelou que a situação da
empresa é triste por culpa
dos anteriores Ministros da
Construção, que adjudicavam
obras a empresas privadas
em detrimento da Empresa
Nacional de Pontes. Os tra-
balhadores afirmam que,

durante muitos anos, empre-
sas privadas de construção
beneficiavam de equipamen-
tos importados em nome da
ENP para fugirem ao fisco.
“Às vezes, os equipamentos
eram divididos, ou seja, era
um negócio. Se se fizer uma
fiscalização, observar-se-á
que muitas empresas privadas
têm meios que chegaram ao
país em nome da Empresa
Nacional de Pontes”, insistiu
o sindicalista.

Mateus Muanza diz que o
número de trabalhadores
está a diminuir, porque uns
estão a morrer devido a
pobreza e a falta de dinheiro”.

A fonte alega que, nesta
altura, não vai ser feita a
rescisão de contrato com os
trabalhadores, mas a sus-
pensão para não avolumar
a dívida. Para a empresa
melhorar a sua actividade,
afirmou que o INEA não
deve construir pontes, mas
dar estas obras à Empresa
Nacional de Pontes.

Em Luanda, 74 trabalha-
dores estão na lista de reforma.
Entretanto, cerca de 60 por
cento da dívida já está paga
no Instituto Nacional de Segu-
rança Social. O Jornal de
Angola contactou o director
da Empresa Nacional de Pon-
tes, José Henriques, que,
mais uma vez, negou gravar
entrevista, prometendo fazê-
lo em breve.

Esta é  uma
situação dura, 

a empresa 
manda-nos 
em casa sem

salário. Se não 
paga salário, 

como
é possível 

nos mandarem
para casa?

GARANTIA DO INAGBE

Bolsas de estudo em atraso
vão ser pagas antes de Maio
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A humanizaçãodos serviços
de saúde deve começar à
porta de entrada da unidade
sanitár ia ,  defendeu na
quarta-feira o director-geral
do Hospital Geral de Luanda.

Carlos Zeca, que falava ao
Jornal de Angola, garantiu
que o Hospital  Geral  de
Luanda está apostado na pres-
tação de serviços humani-
zados. Nesse sentido, realizou
uma acção formativa sobre
a “humanização dos serviços
de saúde no acolhimento e
atendimento aos utentes”.

A intenção, disse o gestor
hospitalar, é incutir o espírito
de humanização em todos
os funcionários.  No seu
entender, falar de humani-
zação na saúde é resgatar o
respeito pela vida humana
e aplicar bons procedimentos
a favor dos utentes.

Carlos Zeca acentuou que,
para a  humanização da
saúde, é necessária uma
mudança positiva de men-
talidade, para que os profis-
sionais de saúde trabalhem
sem preconceitos, visando
a melhoria da assistência
médica à população. 

“É necessário melhorar a
qualidade, o desempenho
dos profissionais e a sua ati-
tude no trabalho, a fim de
corresponderem às expec-
tativas dos pacientes e dos
seus familiares”, salientou
Carlos Zeca.

O gestor hospitalar lem-
brou que nenhum profissio-
nal de saúde deve rejeitar
doentes porque os problemas
de saúde não escolhem clas-
ses sociais.

Os profissionais da saúde
não podem defraudar as
expectativas dos pacientes,
declarou Carlos Zeca, acres-
centando que “lidamos com
vidas humanas, algumas das
quais fragilizadas, que pro-
curam soluções imediatas
para os seus problemas”.

O gestor hospitalar reco-
mendou aos profissionais de
saúde que melhorem o aten-
dimento, lembrando ser fun-
damen ta l  ab o rd a r  a
humanização dos serviços
de saúde em palestras.

O  Hosp i ta l  Ge ra l  de
Luanda atende  por dia, 1.200
doentes e tem 451 trabalha-
dores, 52 dos quais são médi-
cos, sendo 20 angolanos e
32 cubanos e chineses.

Fula Martins

Dos doismembros da Polícia
internados, depois de terem
sido vítimas de disparos de
arma de fogo, feitos terça-
feira pelo comandante do
Distrito Urbano de Talatona,
em Luanda, um deles rece-
beu, na quinta-feira, alta
médica, enquanto  outro
continua internado devido
à gravidade dos ferimentos.

A informação foi avançada
ontem ao Jornal de Angola
pelo intendente Mateus
Rodrigues, que desmentiu
a notícia divulgada por uma
emissora de rádio de que o
mesmo teria morrido.

Quem recebeu alta é ofi-
cial da Polícia e o que está
ainda internado é agente,
em cuja categoria se encon-
trava o colega que perdeu a
vida na noite de terça-feira
em que foram feitos disparos
pelo comandante do Distrito
Urbano de Talatona. 

O director do Gabinete de
Comunicação Institucional
e Imprensa da Delegação do
Ministério do Interior na pro-
víncia de Luanda garantiu
que o SIC continua a inves-
tigar as razões que estiveram
na origem dos disparos feitos
pelo comandante do distrito
urbano de Talatona.

Questionado sobre quem
deve usar arma de fogo na
corporação, o intendente
Mateus Rodrigues respondeu
que todos os efectivos das
forças de defesa e segurança
estão autorizados a usar arma
de fogo. 

Desde que esteja devida-
mente autorizado pela Polí-
cia, qualquer cidadão pode
fazer uso de uma arma de
fogo,  acentuou Mateus
Rodrigues.

O Jornal de Angola soube
de uma outra fonte policial
que o agente que perdeu a
v ida  não  pe r tenc i a  ao
Comando Provincial  de
Luanda da Polícia Nacional,
mas sim ao Comando da Uni-
dade de Protecção de Indi-
vidualidades Protocolares,
(CUPIP). 

“O agente estava com o
comandante porque eram
amigos”, acentuou a fonte,
que disse não serem ainda
conhecidas as reais motiva-
ções que levaram o coman-
dante a disparar contra os
três colegas.

Agentes da Polícia, que
falaram ontem sob anoni-
mato ao Jornal de Angola,
reprovaram a atitude do
comandante do Distrito de
Talatona, cuja atitude man-
chou o nome da corporação.  

O segundo comandante-
geral da Polícia Nacional,
comissário chefe, Paulo de
Almeida, declarou, há dias,
em Luanda, que na corpo-
ração existem responsáveis,
directores nacionais, coman-
dantes provinciais, muni-
cipais e de esquadras, que
"primam por comportamen-
tos baseados em faltas de
respeito, desprezo e arro-
gância para com os seus
subordinados”.  

Na cerimónia de encer-
ramento de um curso básico
para inspectores, que decor-
reu em Luanda,Paulo de
Almeida adiantou que a har-
monia, a camaradagem, o
respeito e a inter-ajuda
devem ser o apanágio do
bom ambiente de trabalho
que se  exige  na Polícia
Nacional.

André da Costa
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Hospital Geral de Luanda
quer prestar bons serviços

SERVIÇOS PÚBLICOS ESQUADRA DO TALATONA

ZAIRE

Humanização
deve começar
sempre à porta 
dos hospitais

Oficial da Polícia
ferido recebeu alta

Augusto Cuteta 

A sustentabilidade do funcionamento
do Sistema de Informação de Saúde
(SIS), em implementação em todo o
país, pelo Ministério de tutela, está
já  assegurada,  no quadro de  um
acordo com a operadora de telefonia
móvel Unitel.

O director do Gabinete de Tecnologias
de Informação do Ministério da Saúde,
Walter Paulo, explicou que a operadora
de telefonia garante serviço grátis para
acesso ao softwares DHIS2, Open LMIS
e outros aplicativos oficiais afins inte-
grados no SIS.

Além da Unitel, o Ministério da Saúde
conta na implementação do projecto
com o apoio financeiro do Departamento
de Estado dos Estados Unidos, país que
ajuda Angola com mais de cem milhões
de dólares na execução de vários pro-
gramas do sector, entre os quais o SIS.

Quanto ao wokshop sobre “Tecno-
logias de Informação em Angola” a
embaixadora norte-americana no país,
Nina Fite, realçou que o seu país financiou
a referida actividade com cerca de 50
mil dólares.

Em Outubro do ano passado, o Minis-
tério da Saúde adoptou o Sistema de
Informação sobre Saúde Distrital (DHIS2,
sigla em inglês) como sistema nacional
de dados. Como resultado, Angola jun-
tou-se a mais de 50 outros países, nos
esforços para melhorar à eficácia e à
visualização na transmissão de dados.

Ao mesmo tempo, o Ministério da
Saúde adoptou o sistema electrónico
de gestão de informação (Open LMIS,
sigla em inglês) para fortalecer a cadeia
de abastecimento de medicamento.

Depois desses ganhos, explica a
embaixadora Nina Fiti, surge agora a
tarefa da interoperabilidade, uma vez
que, para o uso desta informação no
seio dos ministérios e organizações,
existe a necessidade de uma plataforma
que permita esses dois softwares inte-
ragirem com outros sistemas paralelos.

Neste momento, considerou que o
sistema de gestão de informação sanitária
angolano consiste em sistemas paralelos
diferentes, usados para captar dados

específicos do programa de saúde. Esses
sistemas concorrentes criaram frag-
mentos e informação irrealista, o que
torna extremamente difícil para os
governantes, parceiros e doadores ace-
derem de forma oportuna a dados pre-
cisos e completos, a fim de tomarem
decisões programáticas e financeiras
com base em evidências.

A diplomata norte-americana realçou
ainda que a sustentabilidade desses
esforços depende da continuidade da
liderança do Governo angolano e da
colaboração dos organismos nacionais
e provinciais. Por isso, alerta para a
importância da parceria público-privada,
felicitando a Unitel pelo engajamento
na área de saúde pública.

Vantagens do sistema
Com a implementação do SIS, dentro
de três anos, o director do Gabinete de
Tecnologias de Informação do Ministério
da Saúde explicou que o Governo vai
poder fazer intervenções mais concretas
dentro das necessidades do sector da
Saúde, com a implementação.

Walter Paulo avançou que o DHIS2,
para a recolha e processamento de dados
sobre doenças e pacientes, e o Open
LMIS, para controlo de medicamentos,
vão se juntar ao MINSA RH, que é um
sistema de gestão hospitalar integrado.

Com isso, o Sistema Nacional de
Saúde vai passar a fazer uma melhor
gestão de dados, tendo em conta que
esses serão mais fiáveis e céleres no seu
processamento.

Diferente do que ainda acontece,
Walter Paulo avançou que, além de se
conseguir dados mais fiáveis, o SIS vai
permitir que se acabe com a perda de
informação e que se gaste menos tempo
e contribuir para que os indicadores
estatísticos sejam mais reais. 

EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Sistema vai permitir a recolha e processamento de dados sobre doenças e pacientes

REDE INFORMATIZADA 

Sistema de dados da saúde
garantido por operadora

Um grupo de 19 supostos
marginais, acusados de pra-
ticarem actos de vandalismo,
roubo e furtos a nível dos
bairros periféricos da cidade
de Mbanza Kongo, província
do Zaire, foi ontem apresen-
tado à imprensa pela Polícia
Nacional.

Os indivíduos detidos eram
integrantes de três famosos
grupos denominados “Keba-
vovesua”, “Matanga Uma” e
“Bacontrolé”, que actuavam
com frequência  nos bairros
11 de Novembro, Sagrada
Esperança, Álvaro Buta e 4
de Fevereiro, onde tiravam
o sono aos moradores, sub-
traindo seus haveres, durante
as noites e até mesmo em
plena luz do dia.

Além de praticarem rou-
bos e furtos, os elementos
envolviam-se igualmente
em rixas, durante as quais,
atacavam transeuntes, reti-
ravam os seus pertences,
facto que levou as autorida-

des policiais da região a pla-
nificar uma acção de busca
de captura dos supostos auto-
res destes crimes.

Wete Sebastião, que apa-
renta ter 22 anos de idade e
integrante do grupo “Keba-
vovesua”, confessou ter par-
ticipado em várias acções
de vandalismo levadas a cabo
pelo referido grupo. Conta
que a sua integração ao grupo
aconteceu por influência dos
amigos do bairro.

Ma i s  conhec ido  po r
“Relaxo”, no bairro, onde
vive, mostrou-se arrepen-
dido, quando os agentes da
Polícia Nacional, bateram a
porta da sua casa à madru-
gada, quando este ainda se
encontrava a dormir na com-
panhia da esposa.

“Eu não costumo roubar.
Os outros roubam. Eu apenas
faço parte do grupo e parti-
cipo em lutas”, disse. 

João Mavinga/ Mbanza Kongo

Detidos três grupos
por roubo e furtos

Os Estados Unidos da América disponibilizaram mais
de cem milhões de dólares para programas do sector

Angola juntou-se a mais 
de 50 países, nos esforços

para melhorar
a eficácia e a visualização 
na transmissão de dados

SOCIEDADE



A violênciaé definida pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como “o uso
intencional de força física
ou poder, ameaçados ou
reais, contra si mesmo, con-
tra outra pessoa ou contra
um grupo ou comunidade,
que resultem ou tenham
grande probabilidade de
resultar em ferimento,
morte, dano psicológico,
mau desenvolvimento ou
privação “, embora a ins-
tituição reconheça que a
inclusão de “uso do poder”
na sua definição expande
a compreensão conven-
cional da palavra.

Globalmente, a violên-
cia resultou na morte de
cerca de 1,28 milhões de
pessoas em 2013, contra
1,13 milhões em 1990. Em
2013, cerca de 842.000
foram atribuídas a auto-
destruição (suicídio),
405.000 a violência inter-
pessoal e 31.000 a violência
colectiva (guerras) e inter-
venção legal. O ex-presi-
dente da Associação Médica
Americana diz que para

cada morte por violência,
há dezenas de hospitali-
zações, centenas de visitas
a emergências e milhares
de consultas médicas.

Em 2013, o assalto com
arma de fogo foi a principal
causa de morte devido à
violência interpessoal,
com 180.000 dessas mor-
tes estimadas terem ocor-
rido. No mesmo ano, o
assalto com objecto afiado
resultou em aproxima-
damente 114.000 mortes,
com 110.000 mortes res-
tantes de violência pes-
soal sendo atribuídas a
outras causas.

A violência em muitas
formas é evitável. Existe
uma forte relação entre
os níveis de violência e
os factores mutáveis,
como a pobreza concen-
trada, a desigualdade de
rendimento e de sexo, o
uso nocivo do álcool e a
ausência de relações segu-
ras, estáveis e estimulan-
tes entre as crianças e os
pais. As estratégias que
abordam as causas sub-

jacentes da violência
podem ser eficazes na
prevenção da violência.

A violência pode ser
dividida em três grandes
categorias:  Violência
auto-dirigida; violência
interpessoal; e violência
colectiva.

As atitudes ou actos
violentos podem ser físi-
cos, sexuais, psicológicas
ou emocionais.

Essa caracterização ini-
cial diferencia a violência
que uma pessoa inflige a
si mesma, a violência infli-
gida por outro indivíduo
ou por um pequeno grupo
de indivíduos e a violência
infligida por grupos maio-
res como Estados, grupos
políticos organizados, gru-
pos de milícias e organi-
zações terroristas. Essas
três grandes categorias são
divididas cada vez mais
para reflectir tipos mais
específicos de violência.

A violência é princi-
palmente classificada
como instrumental ou
reactiva/hostil.

CARTOON por Armando Pululo

DESCUBRA AS SETE DIFERENÇAS por Casimiro Pedro

ANEDOTASCURIOSIDADES

Há vários tipos de violência

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU SETE
DIFERENÇAS

• A touca
• A mão, 
• As calças, 
• A orelha, 
• O pé, 
• Os óculos, 

• A boca. 

PALAVRAS CRUZADAS por Paulo Freixinho

SOLUÇÕES dos problemas do dia 17 de Março de 2018

Preencha toda 
a grelha com
números de 1 a 9.
Cada número 
não deverá ser
utilizado mais do
que uma vez por
linha, por coluna
e por quadrado
de nove casas.

SUDOKU

HORIZONTAIS
1- NELO. 5- ESTRADO. 12- AMOR. 13- CARAMELO.
15- NAMORAR. 17- SEU. 18- REGRA. 20- APONTAR.
22- ASA. 23- GIRO. 24- ERRO. 25- BI. 26- OVO. 
27- AREIA. 29- RÃ. 30- BD. 32- LOMÉ. 33- COBRO.
35- EFE. 36- MASSA. 40- II. 41- CENSURAR. 
43- ISSO. 45- DEDAL. 46- SANAR. 47- INALA. 
49- ANOTA. 51- MORAR. 52- RESERVA.

VERTICAIS
1- NARRA. 2- EM. 3- LONGA. 4- ORAR. 5- ECO. 
6- SARAR. 7- TRAPO. 8- RARO. 9- AM. 
10- DESTRO. 11- OLEAR. 14- OURO. 16- MAGIA.
19- ESTROFE. 21- NEVÃO. 25- BIÉ. 26- ORCA. 
27- ALECRIM. 28- EMENDAR. 30- BRISA. 31- DO.
34- BISNAR. 36- MUDAR. 37- ARA. 38- SALAR. 
39- SR. 42- SELA. 43- IATE. 44- ORLA. 46- SOS.
48- NO. 50- NE.
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HORIZONTAIS
1- Big (...), cantor e 

compositor angolano de 
música rap, hip hop e 
R&B. 5- Sobrado um pouco 
levantado acima de um 
pavimento. 12- Forte 
afeição. 13- Açúcar em 
ponto de rebuçado. 

15- Galantear. 17- Que lhe 
pertence. 18- Norma. 

20- Registar. 22- Membro do 
corpo de um animal que 
serve para o voo. 23- Volta.

24- Equívoco. 25- Prefixo (duas 
vezes). 26- Branco é, a 
galinha o põe. 27- Há 
muita, no areal. 

29- Batráquio. 30- Banda 
Desenhada. 32- Capital do 
Togo. 33- Termo. 35- Nome 
da letra F. 36- Mistura de 
farinha com um líquido, 
formando pasta. 

40- O número dois em 
numeração romana. 

41- Criticar. 43- Essa coisa. 
45- Utensílio que se enfia no 

terceiro dedo para 
empurrar a agulha, quando 
se cose. 46- Tornar são. 

47- Cheira. 49- Faz anotações em.
51- Residir. 52- Salvaguarda.

VERTICAIS
1 - Relata. 2- Preposição que 

indica lugar. 3- Comprida. 
4 - Rezar. 5- Repetição de um 

som. 6- Curar. 7- Bocado de 
qualquer pano velho. 8- Pouco 
frequente. 9- Antes do meio-
dia. 10- Do lado direito. 

11 - Untar com óleo. 14- Metal 
precioso de cor amarela. 

16 - Encanto ou fascinação 
(figurado). 19- Conjunto de 
versos. 21- Grande nevada.   

25 -  Província de Angola. 
26 - Mamífero cetáceo muito 

voraz. 27- Arbusto odorífero 
da família das labiadas. 

28 - Corrigir. 30- Vento brando. 
31 - República Dominicana 

(domínio de Internet). 
34 - Negociar. 36- Alterar. 37- Altar.  
38 - Trabalhar. 39- Senhor 

(abreviatura). 42- Assento 
acolchoado onde o cavaleiro 
se senta. 43- Embarcação de 
recreio. 44- Contorno da 
cratera de um vulcão, margem.

46 - Sigla de Save Our Souls. 
48 - Redução das formas 

linguísticas “em” e “o” numa só.
50 - Símbolo de nordeste.

— Mãe, eu quero    
um computador!

— Porquê?
— Porque todos os    

meus amigos têm.
— Mas, filho, se toda    

a gente pular de   
um prédio abaixo 
também vais     
querer pular?

— Claro que não. Eu    
vou ficar com os 
computadores 
deles.

Pergunta um rapaz
a outro:
— Aonde vais?
Responde o outro:
— Vou passear.
E pede o primeiro:
— Olha, então, 

compra-me duas   
laranjas.

Quando regressa
do passeio, entrega
ao outro só uma
laranja. 
Pergunta-lhe este:
— E a outra?
O primeiro:
— A outra é mesmo 

esta…

Depois do divórcio, 
o homem telefona a 
ex-mulher:
— Alô, Maria, está 

tudo bem?Desde 
que foste 
embora, o quarto 
está vazio...

A mulher pergunta:
— Queres que eu 

volte?
O homem responde:
— Não, não, 

Maria… quero é 
que devolvas a 
cama, a banca e 
o guarda-fatos!
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O outro lado da Gente

AUGUSTO BÁFUA BÁFUA

Augusto Báfua Báfua Africano dos Santos é conhecido no mercado
angolano por Augusto Báfua Báfua. Formado em Relações Internacionais,
é umas das vozes mais ouvidas a nível da media nacional sempre que
em causa está a análise de algum acontecimento que implique a
intervenção de especialistas da sua área. O seu sonho é ver Angola
desenvolvida e conhecer todos os países de África. A família e os amigos
são a sua vaidade. 

Nome? Augusto Báfua Báfua
Africano dos Santos.
Idade? 40. 
Data de nascimento?
3 de Agosto de 1977.
Naturalidade?Maianga, Luanda.
Estado Civil? Casado.
Filhos? Três lindas filhotas.
Calçado? 45.
Ocupação: Especialista 
de Relações Internacionais.
Sonhos? Ver Angola
desenvolvida e conhecer todos
países de África.
Sente-se realizado?Não, falta
muito ainda, mal comecei. Só atingi
49por cento dos meus sonhos.
Tem carro próprio? Sim, um
pequeno.
E casa? Sim, um apartamento.
Que importâncias têm as
mulheres para si? São tudo, são
a razão do que sou hoje. Metade
da minha vida vivi com a minha
mãe e as minhas irmãs, a outra
com a esposa e as minha filhas.
Como se veste de segunda a
sexta-feira? Formal. Se possível,
com camisas africanas.
E aos fins-de-semana? Informal.
Se possível, com camisas
africanas.
Usa roupa de marca?Não, 
de marca mesmo são a minha
família e os meus amigos. 
Eles são a minha vaidade.
Cor preferida? Verde e rosa.
Qual é a marca de perfume que
usa? A esposa é quem escolhe,
eu só uso. Por isso não sei.
Acredita em forças ocultas? Sim
e ainda bem que elas existem.
Onde passa as férias? Alterno
entre o interior de Angola 
e o interior de África.
Cidade predilecta? Cidade 
de Cabinda e Cidade do Cabo.
Virtudes: Ler muito. 
Defeito: Ler muito também. 
Ídolo: Clementina de Carvalho
Santos, senhora minha mãe,
heroína.
Livro: “Mestre Tamoda”
Escritor: Uanhenga Xitu
Uma boa companhia? Palmira
Africano de Carvalho, senhora
minha tia-mãe, erudita.

Músico? Robertinho.
Comida? Fungi, carne de caça 
e Katatu.
Bebida? Sumo de limão com
gengibre.
Sabe Cozinhar? Muito bem,
mamã me ensinou.
O quê, por exemplo? Peixe
no forno com batatas coradas 
e arroz branco. 
É ciumento?Um pouquinho.
Que tipo de desporto mais
aprecia? Conheço pouco ou
mesmo nada de desporto,
somente sou de leituras. 
Qual é o clube que apoia? 
Nasci em Agosto, logo...
Alguma vez mentiu?
Infelizmente sim porém um
pouquinho só.
Já foi enganado?Muito, se
valesse dinheiro estaria rico.
E como reagiu? Lição aprendida,
nada de repetir.
Qual é o ano que mais o
marcou? 1996. 
Por quê? Foi o ano em que saí de
Angola pela primeira vez. Desde
então nunca fui a mesma pessoa. 
O que acha da corrupção?
Sempre foi o maior mal do nosso
país, antes mesmo da guerra.
Deve ser evitada.
Da homossexualidade? Não
concordo, aceito somente.
E da poligamia? Poligamia seria
esticar muito, mas bigamia, ai já
podemos conversar. É melhor e
até legalizar. Porque não?

MAIS UM ANIVERSÁRIO

Manuel Pires Pinto de Carvalho, conhecido nas
lides artísticas por Nelo Carvalho, comemorou
mais um aniversário no dia 9. Nascido em Luanda a
9 de Março de 1959, o cantor e guitarrista angolano
construiu a sua carreira entre Angola e Portugal,
tendo participado em várias bandas como África
Tentação, Raízes e Duo Ouro Negro. É autor dos
discos “Reencontros” e “Encontros” e de sucessos
como “Mamã Falou”, que leva vários angolanos e
não só, às pistas de dança. Nelo Carvalho começou
a carreira musical aos 15 anos, no grupo “Mini-
Jovens”, da cidade do Tômbua, sul de Angola, onde
viveu dois anos. Gente felicita o músico, desejando-
lhe muita saúde e sucesso.

Nelo Carvalho está de parabéns
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LICENCIADO EM DIREITO

Kelly Silva partilhou recentemente uma 
nota em que anuncia uma nova conquista. 
O músico é, agora, licenciado em Direito 
pela Universidade Independente de Angola
(UNIA). Na nota partilhada com os fãs e
seguidores, Kelly Silva agradece a Deus e aos
professores. “Quero agradecer a Deus Todo
Poderoso por me ter dado toda a força do
mundo e também aos professores que, com
muita sabedoria e humildade, dividiram o seu
saber e a sapiência para com os alunos. Muito
obrigado Universidade Independente de
Angola.Hoje sou licenciado em Direito e tenho
orgulho de tê-los conhecido e poder fazer parte
dessa família que nós, alunos da A1 e A2
somos”, lê-se na mensagem do autor do hit
“cinco minutos”. 

Kelly Silva 
partilha
conquista
com os fãs

NO ESPAÇO APLAUSOS 

O humorista Calado Show e os músicos Neide Sofia,
Scró Que Cuia, Yasel e Preto Show sobem hoje ao palco
do Espaço Aplausos, na rua 3, bloco 5, centralidade do
Sequele, para um espectáculo de humor e música. O
anúncio foi feito pelos responsáveis do espaço.
“...todos os caminhos vão dar ao Espaço Aplausos. Com

o Star em palco, Luanda vai tremer de tantas
piadas e gargalhadas. Não fique fora,

garanta já o seu bilhete através dos
números: 943620209 e
992015227”, lê-se no
comunicado publicado pela
gestão do Espaço Aplausos.

Calado Show e amigos
sobem hoje ao palco
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SENTADA DO AMOR 

A sexóloga brasileira Cissa Aguiar apresenta hoje uma
palestra subordinada ao tema “O orgasmo”.
A actividade, denominada Sentada do Amor, tem lugar 
no auditório Njinga Mbande e o seu início está previsto 
para às 15h00. Realizada pela CM Produções, a Sentada do
Amor tem como objectivo clarificar os participantes “tudo
sobre o orgasmo”, de acordo com nota enviada à Gente pela
organização. É ainda objectivo da sexóloga ajudar os casais 
a ultrapassar problemas na área sexual e sentimental. 
A palestra é dirigida a jovens e adultos, a partir dos 18 anos,
e quem quiser assistir pode encontrar os bilhetes à venda
no local do evento ao preço de três mil Kwanzas.

Sexóloga Cissa Aguiar 
fala sobre o orgasmo
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Músico Paulo Flores

A entradaem cena de Paulo
Flores, como o cabeça de car-
taz da segunda estação da
quinta temporada do Show
do Mês, projecto cultural da
promotora de eventos Nova
Energia, está a agitar os fãs e
admiradores do músico, intér-
prete e compositor angolano.
A 15 dias da estreia do autor

de sucessos como “Cherry”,
“Dinheiro não Chega”, “Maka-
lakato”, “Boda” e “Cadê meu
Amor”, no palco do Real Plaza
Hotel, em Talatona, nos dias
30 e 31 de Março, a organização
do espectáculo foi confrontada
com uma procura por bilhetes
superior à oferta.
Em menos de 30 minutos,

a Stromp, a casa de disco loca-
lizada no Largo Serpa Pinto,
na Ingombota, que comer-
cializa os bilhetes, ficou ontem
sem capacidade de resposta
para as solicitações dos inte-
ressados em assistir ao vivo
o show “Paulo Flores, A Música
com Alma”.
A residir em Lisboa, a

estrela, defensor e continua-
dor das raízes do “Semba”, é
aguardado no início da pró-
xima semana em Luanda,
para os ensaios das duas noites
intimistas, numa viagem por
sucesso de carreira do ven-
cedor do “Top dos Mais Que-

ridos” de 2011, prémio insti-
tuído pela Rádio Nacional de
Angola, na música “o Povo”.
Da Guiné-Bissau, Paulo Flores
traz o inseparável Manecas
Costas, que ao lado do maes-
tro Teddy Nsingui, um cabo-
queiro do “Semba”, vão
reforçar a banda Show do
Mês, formada por exímios
instrumentistas angolanos,
cubanos e português.
A quinta temporada abriu

com duas noites memoráveis
de homenagem a Elias dia
Kimuezo, o “Rei da Música
Angolana”, nos dias 2 e 3 de
Fevereiro. Barceló de Carvalho
“Bonga”, Waldemar Bastos,
Mito Gaspar e Matias Damasio
fazem parte do alinhamento
de espectáculos do ano. 

H.S. 

Bilhetes do Show do Mês
esgotam em poucas horas

Breves
MODA LUANDA PROMOVE
VESTUÁRIO NACIONAL 
A aposta na produção 
de vestuário nacional 
vai contribuir para o
desenvolvimento do sector
têxtil e micro indústrias 
de confecção no país. 
Esta visão foi manifestada
na quinta-feira, em Luanda,
pela coordenadora do
evento, Carina Barbosa, 
na cerimónia de
apresentação do festival
Moda Luanda 2018. Esta
21.ª edição decorre a 30 
e 31 deste mês e, segundo
a coordenadora, será um
espaço privilegiado para
promover Angola em
termos de vestuário e
dinamizar a indústria 
têxtil com profissionalismo,
sucesso e reconhecimento
público. Carina Barbosa
revelou que o certame
serve, igualmente, para
lançar as tendências 
de várias personalidades
da moda.
O festival, promovido 
pela Step Model, distingue
as  categorias Moda,
Música, TV e Cinema. A
votação  está aberta desde
ontem até o dia  29.

REVISTA LITERÁRIA 
E CIENTIFICA CHEGA 
AO MERCADO 
A primeira edição da revista
artística e científica, “Letras
de Ouro, é lançada na
próxima quarta-feira, às
18h00, no Palácio de Ferro,
em Luanda.
Segundo uma nota da
editora Azul, responsável
pela revista, “Letras de
Ouro” tem publicação
semestral e é vocacionada
em publicação de poemas,
contos, ensaios, manifestos
e artigos diversos sobre
literatura e assuntos
ligadas ao quotidiano
nacional.
O documento refere ainda
que a edição a inaugural
homenageia o escritor
Óscar Ribas, com o seu
rosto como figura de capa. 
A primeira edição 
da revista reuniu textos de
dois autores
internacionais, um
português (Marlene
Cavaleira) e um brasileiro
(Valdeck de Jesus), e 14
angolanos,
designadamente António
Gonçalves, Hélder Simbad,
Trajanno Nankhova
Trajanno, Wínia Silvana,
Zola Vida, César Esteves,
Danilson Mbala, Ernesto
Daniel, Fernando Pessoa,
Gabriel Ambrósio,
Gineraldo Adão, Mabanza
Kambaka, Miguel Neto
Cabaça e Pedro Mayamona. 

JAIMAGENS/FOTÓGRAFO

Inquérito a desavenças na UNAC
sem resultados conhecidos
Prazo de apresentação do relatório sobre afastamento
de Massano Júnior expirou há mais de 10 dias

29Sábado
17 de Março de 2018

PAULO FLORES MOBILIZA FÃS

EDIÇÕES NOVEMBRO

Peça retrata histórias de sofrimento de diferentes mulheres

A peça “Os Monólogos da
Vagina”, que retrata várias
formas de violência à mulher,
volta a ser exibida amanhã,
às 20h30, no palco da Casa
das Artes, em Talatona, por
sete mulheres artistas de
várias companhias de teatro.
Escrita pela activista norte-
americana Eve Enster, a peça,
em cartaz desde quarta-feira,
aborda, dentre outros assun-
tos, o desrespeito e a violência
à integridade física.
O texto de “Os Monólogos

da Vagina” faz um convite à
reflexão sobre a sexualidade
feminina, na medida em que
transporta ao palco histórias
de sofrimento de diferentes
mulheres, entre as quais uma
doméstica que é vítima de
violência física e verbal pelo
marido e obrigada a fazer
coisas que não gosta, uma
idosa ávida em resgatar e
viver o que não teve a opor-

tunidade de experimentar
na juventude, uma jovem
inocente, que não encontra
a felicidade junto de um
homem, uma jovem que foi
violentada na infância e uma
senhora que vive traumati-
zada por ter sido maltratada
física e psicologicamente
num campo treino aonde
esteve presa. 
Com direcção do actor

Miguel Hurst, a peça traz um
elenco reduzido e diferente
do que foi apresentado pela
primeira vez em Angola.
As actrizes Yolanda Viegas,

Sophia Buco e Tânia Burity
reencontram o texto, sete
anos depois, enquanto Edusa
Chindecasse e Naed Branco
dão vida a outras persona-
gens, substituindo as também
actrizes Érika Chissapa, Petra
Oliveira e Petra Nascimento,
que participaram na estreia. 

Roque Silva

“Os Monólogos da Vagina”
regressa aos palcos

CASA DAS ARTES EM TALATONA

JAIMAGENS/JOÃO GOMES

Membros da UNAC-SA ansiosos por um bom desfecho do processo

ACTOS DE INDISCIPLINA EM CAUSA

O prazo definido para a apresentação
dos resultados do inquérito aos motivos
que desencadearam, recentemente,
uma onda de desentendimentos na
União Nacional dos Artistas e Compo-
sitores - Sociedade de Autores (UNAC-
SA)e que culminaram no afastamento
temporário do seu presidente de direcção
interino, José Massano Júnior, expirou
há mais de 10 dias.
Os trabalhos da comissão de inquérito
consistem na análise do comportamento
e actos de indisciplina ocorridos, bem
como no apuramento do desvio dos
bens patrimoniais da UNAC-SA, de
que é acusado José Massano Júnior.
A comissão é coordenada por Eliseu
Major, coadjuvado por Domingos Ngui-
zani, ambos membros da Comissão
Directiva, e Sabino Henda, relator do
Conselho Fiscal.
Contactado pelo Jornal de Angola, o
coordenador da Comissão Directiva da
UNAC – SA, Alberto Sebastião, mini-
mizou o não cumprimento do prazo de

elaboração do relatório do inquérito e
prometeu que “os dados serão apre-
sentados publicamente antes da reali-
zação da Assembleia Geral Extraordinária,
ainda sem data marcada, na qual serão
eleitos os novos órgãos sociais”.
Alberto Sebastião disse que antes os
associados da UNAC-SA reúnem-se
no dia 30 deste mês, no Museu de His-
tória Natural, em Assembleia Geral
Ordinária, para aprovar o relatório de
contas referente ao biénio 2015-2017.
Alberto  Sebastião revelou que os órgãos
sociais trabalham com normalidade e
Massano Júnior continua a desenvolver
as suas actividades na qualidade de
presidente interino da UNAC-SA.
“Estamos em paz e harmonia e os pro-
blemas que provocaram a altercação
foram ultrapassados. Estão entregues
à comissão de inquérito. Somos por
uma classe unida e  decidimos colocar
uma pedra sobre o assunto até terminar
o inquérito”, disse.  

Roque Silva
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Amélia da Lomba foi uma das convidadas do espectáculo

"AS ROSAS E AS DELÍCIAS"

Dezoitopoetizas angolanas
soltaram a voz e mostraram
o seu talento, num recital de
poemas, denominado “As
Rosas e as Delícias”, na quinta-
feira passada, no auditório
do Banco Económico, em
Luanda. Segundo a agência
Angop, a actividade foi alusiva

ao mês da mulher e teve cinco
momentos, com destaque
para o primeiro, durante o
qual as poetizas Bel Neto,
Maria Tavares, Yocaniana
Ciara e Maria Nguamba decla-
maram poemas ressaltando
os feitos das mulheres.O
segundo momento ficou mar-

Mulheres brilham 
em recital de poemas 

cado com as actuações de
Fénix Monteiro,  Vanice
Viana, Maria Moreno e Jacira
Castro, que deram destaque
aos temas ligados ao amor
e receberam forte ovação
dos presentes.
No terceiro momento,

entraram em cena Antónia
Pombo, Iracema Cordeiro,
Justina Kibeka,  Suzana
Almeida e Wende Bocado que
mostraram igualmente a arte
de bem declamar.
Foram ainda convidadas

a subir ao palco, Encarna-
ção Pimenta, Amélia da
Lomba, Djinira Barbosa,
Kátia Santos, Lueji Dharma,
Domingas Monte e Marta
Santos, que declamaram
poemas que enaltecem o
valor da mãe.
No final, o membro da

organização, Carlos Eva, deu
a conhecer que actividade
visou homenagear a mulher,
demonstrando, sobretudo,
que ela não é só especial em
Março, mas todos os dias.
Fizeram também parte

da festa, os músicos Fer-
nando Jessy, Nayela Simões
e Selda, que acompanharam
as poetizas e deram outro
brilho a actividade.

CULTURA
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Formação militar somou ontem mais uma vitória na prova

BASQUETEBOL

O Petro de Luanda volta a
defrontar outro dos candi-
datos ao título do Campeo-
na to  Nac i ona l  S én i o r
Masculino de Basquetebol,
quando receber hoje, às
20h30, o Sport Libolo e Ben-
fica, no Pavilhão Multiusos
do Kilamba. A partida é refe-
rente à sexta jornada da ter-
ceira volta, fase regular.
No último encontro, dis-

putado no Dream Space, reduto
da equipa de Calulo, a forma-
ção de Lazare Adingono foi
mais eficaz na etapa derradeira
e levou a melhor pela diferença
tangencial (96-95), fruto do
equilíbrio que se assistiu nos
diferentes períodos de jogo.
O mesmo cenário pode voltar
a acontecer logo mais.
Em causa está a consoli-

dação do segundo lugar, pelo
Libolo. O tricolores, na ter-
ceira posição, esperam somar
os dois pontos, com os olhos
postos no lugar do seu opo-
sitor de logo mais.
As ausências dos norte-

americanos Andre Harris e
Jekel Foster, no Libolo, até

agora não justificadas pela
direcção do clube, têm con-
dicionado as opções do trei-
nador Raul Duarte, apesar
de ter nas suas hostes os
experientes Olímpio Cipriano
e Milton Barros, sem qual-
quer menosprezo para os
demais. Ainda para hoje, o
calendário reserva as partidas
Lusíada-Vila, Marinha-Hel-
marca e ASA-Interclube. 
Ontem, no clássico entre

1º  de  Agosto  e  Petro  de
Luanda, os pupilos de Lazare
Adingono não foram capazes
de impor a segunda derrota
aos militares e perderam,
por 88-86, para a quinta jor-
nada. O equilíbrio marcou
a partida, sobretudo depois
das equipas regressarem do
intervalo maior. 
A vitória dos rubros e

negros só foi alcançada a
dois minutos do final, por
intermédio de Emmanuel
Quezada, num derradeiro e
feliz lançamento, quando
tudo apontava para um pro-
longamento. 

Armindo Pereira

Petro defronta Libolo 
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Armindo Pereira

A direcção da Associação
Provincial de Motocross de
Luanda (APMCL) está indig-
nada com a postura da Admi-
nistração Municipal  de
Talatona, pela cedência a
um particular de parte do
terreno ocupado pelo Circuito
Internacional Jorge Varela,
na zona do Gamek.
O facto foi manifestado

ao Jornal de Angola por Car-
los Soweto, presidente de
direcção da APMCL, que
disse estar na posse dos
documentos datados de 1999.
A querela  começou quando,
no início da semana, um ofi-
cial do Gabinete Jurídico da
administração notificou o
organismo desportivo da
necessidade de desocupar
o espaço em questão. 
Em causa está a área ocu-

pada por contentores que
funcionam como oficina das
motorizadas, o parque de
estacionamento e a pista de
instrução da classe de for-
mação.  Segundo Carlos
Soweto, a administradora
Manuela Bezerra alega que
a referida parcela é um espaço
baldio e, por isso, “foi cedido
ao suposto proprietário”.
O dirigente lembrou que

a pista foi construída depois
de uma negociação  entre o
Governo de Luanda, na altura
dirigido por Aníbal Rocha,
e a direcção da Associação,
pelo facto do extinto Circuito

Internacional Ayrton Senna,
construído nas imediações
do antigo Largo da Gamek,
estar localizado na da pista
do Aeroporto 4 de Fevereiro.

“Por se tratar de um des-
porto de massas e visando
acautelar um possível desas-
tre, chegou-se a conclusão
que as provas deviam  ser
realizadas num espaço mais
seguro. Nos foi cedido o
terreno na Avenida Pedro
de  Cas t ro  Van-Dúnem
“Loy”, há 19 anos precisa-
mente”, recordou.

Espaço cobiçado
Carlos Soweto revelou que
aquele espaço tem sido alvo
da cobiça de muita gente.
Apercebendo-se da situação,
dirigiu-se à Administração,
mais propriamente ao Gabi-
nete Jurídico, dirigido por
Domingas Batalha, que dei-
xou claro que a Associação
é detentora dos documentos

que atestam a posse do
espaço. Pouco tempo depois,
conta o antigo piloto, para o
espanto dos associados a
situação sofreu um revês.
“Os argumentos da Admi-
nistração de Talatona estão
aquém da verdade material,
ao  apresentar  o  senhor
Mawete João Baptista como
o legítimo proprietário.”
Os advogados contratados

pela APMCL constataram
que, até então, no Instituto
de Planeamento e Gestão
Urbana de Luanda (IPGUL)
não havia ninguém cadas-
trado como proprietário do
espaço: "Quem quiser tomar
contacto com os documentos
que comprovam a nossa titu-
laridade, estamos dispostos
a mostrá-los, inclusive a
negociação toda que foi feita
até nos cederem o espaço",
desafiou Carlos Soweto.
Por seu turno, Domingas

Batalha, em declarações à
Rádio Cinco, confirmou de
forma parcial a veracidade da
informação passada por Carlos
Soweto.  “Existiu efectiva-
mente uma espécie de per-
muta entre o GPL e a APMCL.
Mas o espaço carece de lega-
lização jurídica. As actividades
do motocross estão respeitadas
e salvaguardadas. Estou aqui
para declarar que é uma calú-
nia a acusação contra a admi-
nistradora. Se aquela parcela
do terreno foi cedido, caberá
aos proprietários saber quem
vendeu e a quem foi ven-
dido”, argumentou.      

POLÉMICA 
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Surgimento de suposto proprietário de terreno no Gamek  inquieta associados 

Associação de Motocross
reclama posse de terra
Mudança de dono do espaço agita águas na modalidade e 
aficcionados responsabilizam a Administração do Talatona  

Quem quiser tomar
contacto com os
documentos que

comprovam a nossa
titularidade,

estamos dispostos a
mostrá-los,
inclusive a

negociação toda
que foi feita até nos
cederem o espaço",

desafiou Carlos
Soweto.

Juventus-Real  Madrid ,
equipas finalistas na edição
2016/2017, é o embate mais
sonante nos quartos de final
da Liga dos Campeões. O
sorteio, realizado ontem,
em Nyon,  Suíça ,  d i tou
ainda um clássico do fute-
bol inglês, entre Liverpool
e Manchester City.
Já o Barcelona, crónico

candidato à conquista da
Champions, vai medir forças
com a Roma, enquanto o
Sevilha, equipa que deixou
pelo caminho o Manchester
United, de José Mourinho,
tem encontro marcado com
o favorito Bayern.
A final da Champions está

marcada para o dia 26 de
Maio, na cidade de Kieve,
na Ucránia.
Também ontem, ficou

conhecido o emparceira-
mento dos quartos de final
da Liga Europa. O sorteio
colocou o Atlético Madrid
no caminho do Sporting,
única equipa portuguesa nas
competições europeias.

Jogos
Liga dos Campeões:Barcelona
- Roma; Sevilha - Bayern;
Juventus - Real Madrid e
Liverpool - Manchester City.
As partidas da primeira mão
disputam-se a 3 e 4 de Abril
e a segunda a 10 e 11 do
mesmo mês.

Liga Europa: Leipzig -
Marselha; Arsenal - CSKA
Moscovo; Atlético Madrid -
Sporting; Lazio - Salzburgo.
Os jogos dos quartos de final
realizam-se a 5 e 12 de Abril.

QUARTOS DE FINAL

Juventus recebe
Real Madrid
no destaque  
da “Champions”

JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Prova de atletismo reúne velocistas dos clubes da capital 

COMPETIÇÃO EM LUANDA

A primeira jornadado Cam-
peonato Provincial de Atle-
tismo de Luanda é disputada
hoje às 7h30, na pista do Está-
dio Municipal dos Coqueiros,
nos escalões de iniciados,
juvenis, juniores e seniores,
em ambos os sexos.
De acordo com um comu-

nicado chegado ao Jornal de
Angola, a prova inscreve cor-

ridas de velocidade (100 e
400 metros), meio fundo
(1500) e fundo (10 mil). O
calendário contempla ainda
as disciplinas de salto em
altura e comprimento e lan-
çamento de peso, além da
estafeta quatro por 100 metros. 
O documento faz igual-

mente alusão às restantes provas
do calendário de competições

Provincial de atletismo
arranca nos Coqueiros  

da época desportiva 2017/2018
da Associação de Luanda
(APAL) e Federação Angolana.
Contactado pelo Jornal de
Angola, o secretário-geral da
APAL, Pascoal Chitumba,
revelou que estão inscritas
as equipas do 1.º de Agosto,
Petro de Luanda, Interclube
e Escola Dibondo Abrão. Falta
a confirmação da Escola de
Atletismo Rui Mingas.
“Os aspectos logísticos

da prova estão assegurados.
Solicitámos os serviços do
corpo técnico do Instituto
Nacional de Emergência
Médica de Angola (INEMA).
Está  tudo a  postos  para
sábado (hoje) cumprirmos
com o nosso programa. Espe-
ramos que os clubes apare-
çam”, afirmou. 
O dirigente da Associação

revelou, por outro lado, que
depois da realização da ter-
ceira jornada os campeonatos
provinciais vão observar uma
pausa, em função da disputa
da Taça de Angola, agendada
para os dias 14 e 15 de Abril.
A APAL fez a abertura da
época em Outubro do ano
transacto, com a realização
de três provas de estrada,
ao passo que em Fevereiro
fez disputar sete provas de
corta mato. 



1º de Agosto faz defesa
do seu projecto africano   
Militares do Rio Seco abordam última barreira no
percurso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões
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Domant recebe Kabuscorp

O Kabuscorp do Palanca
procura hoje às 15h00, na
cidade de Caxito, diante do
Domant FC do Bengo, regres-
sar às vitórias no Campeonato
Nacional de Futebol da I Divi-
são, Girabola Zap, que abre
a disputa da sétima jornada.
Com o Interclube desta-

cado no comando isolado da
classificação, 16 pontos, a
formação de Bento Kan-
gamba, orientada por Sérgio
Traguil, persegue a reabili-
tação da sua imagem com-
petitiva, beliscada no desafio
frente  ao  1 º  de  Agosto,
bicampeão que soltou as
garras ao triunfar por 3-1,
após dois apagões.
Apesar da condição de

visitante, a equipa do Palanca
joga obrigada a impor a força
do seu plantel, mais extenso
em recursos humanos de
qualidade. O conjunto de
Bula Atumba, que tem pro-
metido fazer do seu reduto
uma muralha intransponível,
pode contrariar o favoritismo
atribuído aos forasteiros.
Vergado de forma algo

surpreendente, na deslocação
ao terreno do Progresso Sam-
bizanga, por 0-2, o Sagrada
Esperança quer recuperar
a senda de bons resultados,
com a conquista dos três
pontos diante do 1º de Maio
de Benguela, adversário
que acabou superado em
casa, pelo mesmo resultado,
na passagem da “patrulha
dos polícias”.
No outro jogo marcado

para hoje, o Cuando Cubango

FC recebe o Progresso, numa
disputa com favoritismo
repartido,  a  julgar pelo
maior conhecimento dos
meandros da prova dos joga-
dores sambilas, embora
sejam, muito deles, ainda
“jovens marinheiros”.
Amanhã, na sequência da

jornada, o Interclube vai com
armas e bagagens aos encon-
tro de um FC Bravos do
Maquis em queda na tabela
classificativa, pela sucessão
de maus resultados. O desem-
penho das equipas confere
um certo à vontade aos pupi-
los de Paulo Torres.
O Recreativo da Caála

recepciona o Libolo, confrade
de Calulo, enquanto o Des-
portivo da Huíla vai ter pela
frente a irrequieta Académica
do Lobito. As partidas 1º de
Agosto-JGM e  Petro  de
Luanda-Sporting de Cabinda
foram adiadas, por força da
jornada das Afrotaças. 

Kabuscorp visita Domant 
para regressar às vitórias

REABILITAR A IMAGEM
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Campeões nacionais sonham com a continuidade na prova sob a égide da CAF

DECISÃO DA ELIMINATÓRIA

Honorato Silva

Em vantagem na eliminatória, por
força da vitória por 1-0, no desafio da
primeira “mão”, disputado há uma
semana no Estádio Nacional 11 de
Novembro, o 1º de Agosto joga hoje
às 17h00, na cidade de Joanesburgo,
frente ao Bidvest Wits da África do
Sul, uma cartada decisiva para os seus
objectivos desportivos na presente
época futebolística.
O golo solitário de Geraldo, con-

siderado pela crítica o executante em
melhor forma competitiva em Angola,
mesmo afastado dos dois primeiros
jogos do Girabola Zap, por razões dis-
ciplinares, colocou os militares do Rio
Seco a um passo da fase de grupos da
Liga dos Clubes Campeões Africanos,
prova em cujo os registos estão inscritos
como co-fundadores, há 21 anos.
A vitória (3-1), suportada por uma

exibição com laivos de “nota artística”,
no desafio de destaque da quinta jor-
nada do Girabola, sobre o Kabuscorp
do Palanca, reforça a confiança do 1º
de Agosto, que aborda a presença nas
Afrotaças com o firme propósito de
fazer furor no continente.
Dos integrantes do chamado “onze

de gala” da formação rubra e negra,
bicampeã nacional, o guarda-redes
Neblu, substituído diante dos palan-
quinos por problemas físicos, depois
do choque com Nary, e o central Bobó,
são preocupações para a equipa técnica
comandada por Zoran Maki. Em sentido
oposto, assinala-se o regresso de
Natael, utilizado alternadamente com
Paizo, na lateral esquerda.

Músculo competitivo
O jogo de Luanda confirmou a exis-
tência de um quadro de equilíbrio,
não obstante o adiantamento dos
detentores do título da Liga Sul-Afri-
cana, no capítulo da forma compe-
titiva, por ter já disputado 22 jornadas

do seu campeonato. Com a bola a
rolar, essa aparente vantagem foi
diluída pela postura dos militares,
que chamaram a si o controlo e domí-
nio da partida. Conforme defendeu
Ivo Traça, treinador-adjunto, o 1º de
Agosto tem margem de manobra na
defesa da vantagem, uma vez o Bidvest
estar obrigado a assumir a iniciativa,
de modo a igualar a eliminatória e
depois partir atrás da confirmação
do apuramento.
Para marcar os sul-africanos vão

ter de adiantar linhas, uma postura
contrária à defensiva assumida do
Estádio Nacional 11 de Novembro.
Assim, a estrutura ofensiva dos militares
pode encontrar espaço para agredir a
defesa contrária, através das suas tran-
sições rápidas, com Geraldo e Isaac,
na direita, e Natael, no lado oposto, a
conduzir as acções pelos flancos.
O factor casa vai, certamente, alterar

o posicionamento do Bidvest Wits em
campo. É expectável que os sul-afri-
canos joguem mais tempo no campo
defensivo do embaixador angolano,
agora obrigado a redobrar a concen-
tração defensiva, sem nunca perder
o foco da baliza adversária, sempre à
espreita da oportunidade de marcar
fora de portas e complicares as contas
ao opositor.
Em caso de sucesso, o 1º de Agosto

garante a presença na fase de grupos
da 22ª edição da Liga dos Campeões,
quando uma eventual eliminação
remete o clube das Forças Armadas
Angolanas para a etapa derradeira da
Taça Nelson Mandela. 
Mas a direcção dos militares apostou

todas as fichas na principal prova con-
tinental, pois só assim se justifica a
querela travada com a Federação Ango-
lana, por causa da cedência dos joga-
dores que acabaram por falhar o
compromisso da Selecção Nacional,
no CHAN disputado em Janeiro, no
Reino de Marrocos.

DESPORTO

Classificação 2018

6ª Jornada

     Melhores marcadores

7ª Jornada

Interclube  16       06  05   01   00   10- 03    03 09 03  00  00  07  02  02  07 02  01  00-04
R.Libolo         10      06  03   01  02   05-08    03  09 03  00  00  00  01  03  01 00  01  02-03-06
Kabuscorp  09      05  03   00   02   11- 05     03 09 03  00  00  10  02   02 00 00  00  02-02
D.Huíla          09      06  02   03  01    05-  03   03  01 02  00 00  04  00   03  04  01  00  02-01
Petro 08       04  02   02   00   07-00   03  05 01   02  00  04 00   01  03  01  00  00-03
A.Lobito         08      06  02  02    02   04- 03   03  07 02 01  00  04  00   03 01  00  01   02-00
Domant         08      06  02   02  02   07-  08    03 07 02  01  00  04  02   02  00  01  01   02-00
Progresso    08     05  02   02  01     05- 03     02 06 02  01  00 00   02   03  02  00  02  01-01
Sporting        07      05  02  01   02    03- 04   02 06 02 00  00   03- 03   03 01  00  01   02-00
Sagrada        07      06  02   01   03   10- 04    03 07 02  01   01  08  01   01 00  01  00  01 00-02
CR Caála       07      04  02   01  01     04-  04   03  07 02  01  00  03- 01   01  00  00  01   01-03 
 C Cubango   06     06  02   00  04   06-   13   02  06  02-00  00 04  00   03  00  00  00  03-02
1º de Maio    05      05  01   02  02     04- 07    02  03 01  00  01 02  06   02  00  00  00  02-00
  B  Maquis    04     05  01   01   03    02- 07   03  04 01  01   02  05  03   01  00  01  01   00-02
1º  de Agosto  04    03  01    01   01   00-  01    02 04  01-01   00 00  03   00  00  00 00   01-01
 JGM              02     06  00   02   03     06-08   03  02 00-02   01  02  03   03  00 00  02  03-04

CASA FORA

CLUBES PT J V E D +G- J PC V E D +G- J PF V E D +G-
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

TOTAL

JOGOS Resultados

V - VITÓRIA E - EMPATE D - DERROTA +G- GOLOS (MARCADOS-SOFRIDOS) J - JOGOS P - PONTOS

A. Lobito-Domant                               0-0
C.Lubango-CR Caála                           2-0
Progresso-Sagrada                           2-0
1º de Maio-Interclube                         2-0
JGM-R Libolo                                      1-1
B Maquis-D Huila                                o-0
Sporting-1º de Agosto                   Adiado
Kabuscorp-Petro de Luanda          Adiado

1
2
3
4
5
6
7
8

GolosClubeJogador
Pedro Interclube 06 golos
Nelito Kabuscorp 04 golos
Careca  CR Caála 04 golos
Tiago Azulão Petro 03 golos
Jiressi A Lobito 02 golos

1
2
3
4
5

JOGOS Data
Domant-Kabuscorp                           Hoje
C.Lubango-Progresso                         Hoje
Sagrada-1º de Maio                            Hoje
Interclube-B Maquis                    Amanhã
CR Caála-R Lobolo                         Amanhã
D Huila-A Lobito                            Amanhã  
1º de Agosto-JGM                            Adiado
Petro de Luanda-Sporting              Adiado

1
2
3
4
5
6
7
8    

O Petro de Luando acabou
afastado da corrida à fase de
grupos da Taça Nelson Man-
dela, em futebol, ao perder
ontem à noite, por 1-2, na
cidade sul-africana de Pre-
tória, frente aos sul-africanos
do Supersport United.
A igualdade sem golos

registada na primeira “mão”,
há uma semana no Estádio
Nacional 11 de Novembro,
permitiu aos petrolíferos
orientados por Roberto Bian-
chi gerir os tempos de jogo,
mas sempre confinados ao
seu terço defensivo.
A postura asfixiante impri-

mida pela equipa sul-africana
obrigou o representante ango-
lano a reforçar as cautelas
defensivas, com vista a evitar
que a baliza à guarda de Ger-
son fosse violada. E foi graças
às intervenções do guarda-
redes, muitas delas com certo
aparato, que os tricolores não
sofreram o golo ainda no pri-
meiro tempo.
O campo parecia incli-

nado para a defesa do Petro
de Luanda, cujos jogadores
se mostravam incapazes de
desenvolver acções no meio
campo adversário. Apenas
Job conseguia, a espaços,
atarefar a equipa da estação
televisiva em acções defen-
sivas, porque as disputas
eram quase todas travadas
na zona de influência dos
méd io s  in te r io re s  dos
homens do Catetão.

Pressão até cair
Depois de aguentar inalterado
o resultado levado de Luanda,
o Petro gelou os adeptos sul-
africano, que, apesar da
chuva, não abandonaram os
seus ídolos. Aos 49 minutos,
na sequência de uma cabe-
çada de Tiago Azulão, Wilson
fez o golo dos tricolores. A
gestão da vantagem passou
a ser o grande desafio do con-
junto angolano.

Mas nada fazia prever que
a equipa fosse recuar tanto
no terreno, ao ponto de per-
mitir que o adversário mon-
tasse acampamento nos
limites da sua baliza. Nesta
toada, surgiu aos 77 minutos,
por intermédio de Fruman,
o golo do empate.
O resultado mantinha o

Petro de Luanda na última
eliminatória, pelo golo mar-
cado nos domínios do adver-
sário. Só que para infelicidade
dos pupilos de Bianchi, a pres-
são do Supersport United aca-
bou premiada com o golo de
Mnyame, aos 83 minutos. 
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Petrolíferos deixam escapar
apuramento à fase de grupo

DERROTA POR (2-1)

Petro de Luanda
afastado da Taça
Nelson Mandela 
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A petrolífera Sonangol
anunciou ontem a con-
tratação de duas empresas
internacionais de 'trading'
e refinação para forneci-
mento de combustíveis,
o que representa o fim do
monopólio da Trafigura.
De acordo com infor-

mação disponibilizada
pela Sonangol, o concurso
público para este efeito
foi lançado a 17 de Janeiro,
com o convite dirigido a
20 das maiores empresas
internacionais do sector,
das quais 11 apresentaram
propostas.
Após um processo de

negociação, que decorreu
desde 1 de Fevereiro, e na
sequência de uma “ava-
liação de economicidade
das propostas”, foram
contratadas as empresas
Glencore Energy UK,
para fornecimento de
gasóleo e de gasóleo de
marinha, e da Totsa Total
Oil Trading, para forne-
cer gasolina.
“Importa realçar que,

com os resultados alcan-
çados no concurso reali-
zado, o país e a Sonangol

beneficiarão de uma redu-
ção considerável  nos
montantes a despender
com a importação de pro-
dutos refinados nos pró-
ximos 12 meses”, refere
a petrolífera.
A Sociedade Nacional

de Combustíveis de Angola
(Sonangol) anunciou a 30
de Janeiro ter convidado
as “maiores empresas”
internacionais de 'trading'
e refinação para partici-
pa rem  no  c on cu r s o
público para forneci-
mento de gasolina e gasó-
leo para abastecimento
do mercado interno.
Este concurso visa a

aquisição de 1,2 milhões
de toneladas de gasolina,
2,1 milhões de toneladas
de gasóleo e  480 mil
toneladas de gasóleo de
marinha.“O tipo de pro-
cedimento de contratação
adoptado derivou da
urgência em garantir-se
um fornecimento atem-
pado a partir do 2.º tri-
mestre  de  2018,  sem
constrangimentos para o
mercado interno”, lê-se
no comunicado emitido

pela Sonangol. Angola é
o segundo maior produtor
africano de petróleo,
depois da Nigéria, com
cerca de 1,6 milhões de
barris de crude por dia,
mas a reduzida capaci-
dade de refinação conti-
nua a obrigar o país a
importar uma parte sig-
nificativa das necessida-
des em gasóleo e gasolina.
Só de gasóleo, a Sonan-

gol importa anualmente
2.352.671  toneladas,
enquanto as compras de
gasolina no exterior do
país chegaram a 1.030.070
toneladas.
Na prática, este con-

curso colocou em causa
o monopólio até agora
assumido pela Trafigura,
o maior  vendedor de
petróleo refinado a Angola
e que controla 48,4 por
cento da Puma Energy
(dona das bombas de
combustíveis da marca
Pumangol), empresa cujos
accionistas incluem a
petrolífera estatal Sonan-
gol, com 30 por cento, e
a empresa privada Cochan,
com mais 15 por cento.
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Sejamos moderados

Novas empresas entram
na venda de combustíveis 

Entrada no mercado de mais duas empresas põe fim ao monopólio  da Trafigura

Estamos para conhecer o concidadão que anda pelas ruas de Luanda
e nunca se deparou com um cenário em que alguém, na elevação
da sua arrogância, dirigiu-se para  outrem nos seguintes termos:
Sabes quem sou ? Tu me conheces? Queres perder o pão? Cuidado
e não brinca com a tua vida!..

Mesmo que não sejam dirigidas a nós, directamente, está claro
que assistir cenas do género roçam a mais elevada deselegância do
ponto de vista da relação humana, fundamentada na razão do
respeito mútuo como premissa para a sociabilidade dos indivíduos.  

Motivações medíocres como a ostentação de um carro topo de
gama, fatos de corte italiano ou francês e uns tantos adereços promovem,
muitas vezes, a imagem de superioridade sobre quem, no exercício
do limite das suas competências e posses, apenas prima por fazer a
sua parte, mal entendida pelos que estatuíram nas suas mentes que
a prioridade em tudo e por tudo é marca a eles reservada.

No exercício de elevada arro-
gância, muitas vezes nem mesmo
os efectivos da Polícia Nacional,
Forças Armadas e órgãos afins
são poupados da arrogância de
quem se julga acima das linhas
orientadoras da convivência so-
cial, e por esta via se fazem pri-
sioneiros da dialéctica do domí-
nio e da servidão, como se isso
fosse tão recomendável como a
cultura do respeito pelo outro,
aliás, um princípio basilar da
vida humana.

Nem perderemos tempo em re-
flectir sobre o tratamento reservado
aos agentes das empresas de se-
gurança privada, nunca vistos como
um corpo com valor a considerar
na sedimentação da sociedade en-
quanto espaço comum, em que o
lugar de alguém delimita a cedência
de espaço para o outro.

Os agressores/arrogantes, di-
ficilmente compreendem o outro
como tema central na questão da
interacção.

Interacção esta que se faz pura
e realiza-se na partilha de compe-
tências que cada um tem ao seu

nível e deve dispôr para o projecto de sociedade adoptado como
acção comum, desenhada como ideal do que se prossegue como
formas de interacção regidas pela busca de um ser mútuo e racional-
mente partilhado.

Quem isso não entende, pelo menos deve prostrar-se em aprender
que o outro é o ser que eu não sou, e que a sua acção, por mais
ínfima e demeritória, no nosso pensamento, pode representar a
âncora de complementaridade do que julgamos ter de superior.

Tudo por que, defendem alguns sociólogos com os quais con-
cordamos, é na recíproca surpresa da descoberta do outro que se
funda o princípio da ética na convivência do socialmente aceitável,
que dispensa qualquer intenção, por mínima que seja, de criar ódio
funesto por outrem.

Deste princípio, urge a necessidade de afastar da nossa lida acções
que de um tempo a esta parte nos parecem ter sido instituídas como
o triunfo da irracionalidade na vida humana, desvalorizando-se o outro
pelos meios materiais e outra espécie de esbajamento nem tanto ne-
cessário para o que se recomenda na relação entre os seres humanos.

A preocupação na ordem do dia deve andar em torno de encon-
trarem-se respostas definitivas para a arrogância que nos consome,
quando até sabemos que a nossa estadia na face da terra é um
exercício de peregrinação e que, até prova em contrário, nada leva-
remos para a outra dimensão da vida, em que ela, a vida, nada mais
é senão aquilo que as letras ou palavra designam.

Sejamos moderados.

DR

A L T O

José da Rocha
Sinal de telefonia na estrada 230

B A I X O

CPL
Iluminação pública

Muito se fala da prevenção
rodoviária, mas na prática
pouco se faz para se evitar
as mortes nas estradas.  A
falta de iluminação pública
em vários troços da Via Ex-
presso, uma das mais mo-
vimentadas da capital,  é
um convite à morte. O Go-
verno da Província de Luan-
da devia preocupar-se com
esta situação que tem cau-
sados muitas mortes.

A  decisão anunciada pelo
governador da Lunda-Sul,
Ernesto Kiteculo,  de utilizar
a  madeira apreendida  para
o fabrico de portas, carteiras
e  vários mobiliários esco-
lares,  não podia ser mais
assertiva,  uma vez que
grande parte dos estabele-
cimentos  não dispõem de
meios adequados para um
ensino de qualidade

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, José Carvalho da
Rocha considera urgente
uma maior cobertura dos
serviços de telefonia  ao lon-
go da estrada nacional 230,
por verificar que muitos tro-
ços estão descobertos pelo
sinal das redes de telefonia
móvel, o que dificulta o so-
corro às vítimas  de aciden-
tes de viação.

Ernesto Kiteculo
Madeira apreendida

Carlos Calongo

REFLEXÃO

HOJE NA HISTÓRIA

No dia 17 de Março de 1948
foi firmado o Tratado de Bru-
xelas (da União Ocidental)
entre Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, França e Reino
Unido. A partir daí, abriu-se
caminho para a criação da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) que

trabalha em missões de Ges-
tão de Crises. O Tratado de
Bruxelas representou a pri-
meira de todas as tentativas
para organizar os estados
da Europa ocidental  após
a Segunda Guerra Mundial.
Sem surpresas, este passo
na integração acontece

mais ao nível da segurança
e defesa do que no plano
político-estratégico. 

O Tratado previu assim
uma cláusula de assistên-
cia militar mútua no caso
de um dos membros ser
atacado.

Os países signatários
foram os primeiros a aderir
à primeira iniciativa de cons-
trução europeia e viriam
mais tarde a tornar-se na
União da Europa Ocidental.
O Tratado de Bruxelas não

era um pacto exclusivamente
militar,  uma vez que procu-
rava também abarcar o campo
económico e cultural, debru-
çando-se, inclusivamente no
esforço comum para levar
os povos a compreender
melhor os princípios básicos
da civilização comum. 

Faz, portanto apelo aos
valores da civilização oci-
dental, isto é, aos direitos
do homem, às liberdades
e aos  pr incípios  demo-
cráticos.

Tratado de Bruxelas

Urge 
de afastar 
da nossa
lida acções
que desde há um
tempo nos
parece terem
sido construídas
como o trunfo da
irracionalidade
na vida humana,
desvalorizando-
se o outro pelos
meios materiais 
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