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O programa de reformas estruturais do Instituto Nacional
Aviação Civil, iniciado em Agosto de  2018, com a aprovação
pelo Titular do Poder Executivo das Linhas de Orientação
Estratégica para o sector, vai permitir a criação da Autoridade
Nacional da Aviação (ANAC), órgão responsável pela supervisão,
fiscalização e regulador deste subsector. O objectivo é cumprir
as obrigações internacionais. ESPECIAL • 6
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A circulação rodoviária na Estrada Nacional
230-A, que liga Luanda/Dondo (Cuanza-Norte)
e o resto do país, foi restabelecida ontem, depois
de três dias de interrupção. O vice-governador
do Cuanza-Norte para a Área Técnica e Infra-
Estruturas, Mendonça Luís, disse que a solução

ainda é provisória e visou encontrar uma saída
para as centenas de viaturas que permaneciam
retidas nas duas margens. As fortes chuvas que
se abatem sobre a região fizeram duas mortes
e desalojaram mais de 700 famílias, segundo
o governo provincial. ÚLTIMA • 32

Novas medidas 
a partir de hoje
253 pacientes
estão internados
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Os presidentes dos Parla-
mentos dos países membros
do Fórum Parlamentar da
Conferência Internacional
da Região dos Grandes Lagos
(CIRGL) manifestaram-se
preocupados com a situação
política e de segurança em
alguns Estados-membros.
Reunidos na 11ª sessão

ordinária da Assembleia
Plenária, por videoconfe-
rência, os parlamentares
analisaram a actualização
sobre a monitorização da
situação política, de segu-
rança e humanitária dos
Estados-membros da CIRGL
com problemas de segurança
desde Janeiro de 2020.
Angola participou na reu-

nião com uma delegação
chefiada pela 2ª vice-pre-
sidente  da  Assembleia
Nacional, Suzana de Melo,
em representação do pre-
sidente  da  Assembleia
Nacional, Fernando da Pie-
dade Dias dos Santos.
Segundo o site da Assem-

bleia Nacional, a actualiza-
ção sobre a monitorização
da situação política, de segu-
rança e humanitária dos
Estados-membros da CIRGL
destaca a estabilidade na
maioria dos Estados-mem-
bros da organização.
Mas refere que existem

alguns países que continuam
a ser atormentados pela
insegurança, conflitos arma-
dos e instabilidade, nomea-
damente a República Centro
Africana, República Demo-
crática do Congo, República
do Sudão do Sul e a Repú-
blica do Sudão.
As actividades financeiras

da organização realizadas
de Janeiro a Dezembro de
2020 também mereceram
a apreciação dos Parlamen-
tos membros. A este pro-

pósito, o Fórum apelou ao
cumprimento das obrigações
financeiras para com a orga-
nização, a fim de facilitar
um funcionamento eficiente.
Os parlamentares abor-

daram, ainda, as conse-
quências da pandemia da
Covid-19 que veio dificul-
tar as missões de paz na
região. Destacaram as acti-
vidades realizadas pelas
comissões do Fórum, ape-
sar das limitações impostas
pela pandemia.
Durante o encontro vir-

tual, o Burundi, que cessou
as funções como presidente
do Fórum, recebeu nota
positiva dos países membros.
O presidente do Parlamento
queniano, Kenneth Lusaka,
assumiu a liderança da orga-
nização regional. 
Foi igualmente aprovada

uma declaração sobre a con-
vocação de uma reunião da
Conferência dos presidentes
da CIRGL para darem as
suas contribuições efectivas
na resolução dos conflitos
na região.
Os parlamentares felici-

taram o Presidente da Repú-
blica Democrática do Congo,
Félix Tshisekedi, por ter sido
eleito em exercício da União
Africana para 2021. Felici-
taram, igualmente, o Chefe
de Estado angolano, João
Lourenço, por ter sido eleito
presidente da Cimeira dos
Chefes de Estado da CIRGL.

Engajamento
A 2ª vice-presidente da
Assemble ia  Nac iona l ,
Suzana de Melo, na sua
intervenção, apelou para o
engajamento dos parlamen-

tares nos assuntos relacio-
nados com a segurança dos
países membros da CIRGL.
Suzana de Melo consi-

derou positivo o encontro,
pelo facto de o Ruanda se
fazer presente, depois de
estar ausente por duas reu-
niões plenárias.
A parlamentar destacou

o esforço realizado pelos
chefes de Estado da região
na estabilidade e congre-
gação dos países membros.
No mês passado, a 2ª

vice-presidente da Assem-
bleia Nacional defendeu o
diálogo permanente entre
os  países  membros  do
Fórum Parlamentar  da
Conferência Internacional
sobre a Região dos Grandes
Lagos (FP-CIRGL), para
que a paz seja uma bandeira
no continente.

Suzana de Melo falava à
imprensa, no final da 2ª ses-
são Extraordinária da Assem-
bleia Plenária do FP-CIRGL,
que decorreu por videocon-
ferência a partir de Kinshasa,
República Democrática do
Congo (RDC).
Nesta reunião extraordi-

nária, o deputado Onyango
Kakoba, da República do
Uganda, foi reconduzido
ao cargo de secretário-geral
do Fórum Parlamentar da
Conferência Internacional
dos Grandes Lagos (FP-
CIRGL).
De acordo com a segunda

vice-presidente da Assem-
bleia Nacional, as eleições
devem ser a única via para
garantir a tomada de poder.
“Devemos manter este
princípio para que esta parte
de África consiga demons-

trar que, efectivamente,
cumpre os princípios dos
direitos humanos e inter-
nacionais”, enfatizou.
Lamentou o facto de

ainda haver muitos países
do continente berço em con-
flito armado. “Devemos
fazer com que as democra-
cias tenham um funciona-
mento pleno dentro da
região”, referiu.
A agenda de trabalhos,

de 13 pontos, foi, ainda,
marcada pela discussão e
votação do Relatório da
10ª Conferência dos pre-
sidentes, realizada a 6 de
Dezembro de 2019, em
Bujumbura, Burundi, e a
aprovação de vários pro-
jectos de Resolução.
O FP-CIRGL é uma orga-

nização interparlamentar
que reúne parlamentos
nacionais dos doze (12) Esta-
dos Membros da CIRGL,
nomeadamente Angola,
Burundi, República Cen-
tro-Africana (RCA), Congo,
República Democrática do
Congo (RDC),  Quénia,
Ruanda,  Sudão do Sul,
Repúb l i c a  d o  S udão ,
Uganda, Tanzânia e Zâmbia. 
O Fórum foi instituído a

4 de Dezembro de 2008, em
Kigali, Ruanda, em segui-
mento da assinatura do
Acordo Interparlamentar.
A instituição é consti-

tuída pela Assembleia Ple-
nária, Mesa da Assembleia
Plenária, Conferência dos
Presidentes, Comité Exe-
cutivo, Comissões e Secre-
tariado-Geral.
Angola foi oficialmente

convidada a membro do
Fórum Parlamentar da Con-
ferência sobre a Região dos
Grandes Lagos em Janeiro
de 2013. Aderiu à organi-
zação em Novembro de 2014.

Segurança nos Grandes Lagos
preocupa deputados da região

“Há melhorias nas relações entre
os advogados e os órgãos de Justiça”

FÓRUM PARLAMENTAR REALIZA 11ª SESSÃO PLENÁRIA

Conferência dos presidentes do Fórum Parlamentar da CIRGL analizou situação política e de segurança na região

“Revisão da Constituição
é acertada”

Victória Quintas| Huambo  

As relações institucionais
entre os advogados e os
demais órgãos que intervêm
na administração da Justiça
na província do Huambo
conheceram “melhorias sig-
nificativas”, segundo o pre-
s i d en te  d o  Con s e l ho
Provincial da Ordem dos
Advogados de Angola na
província, Domingos Sassi.
Em entrevista ao Jornal

de Angola, Domingos Sassi
disse que, em termos de
constrangimentos, “feliz-

mente já estão a ser ultra-
passados”, prendem-se com
a violação das prerrogativas
e imunidades do advogado
por parte de alguns magis-
trados e agentes dos órgãos
de Polícia Criminal, bem
como o incumprimento do
pagamento de honorários
por parte de alguns cidadãos.     
Domingos Sassi infor-

mou que a província conta,
actualmente,  com 252
advogados e 453 advoga-
dos estagiários.
Em relação ao patrocínio

judiciário, o jurista informou

que a Ordem dos Advogados
no Huambo recebe, em
média 450 a 500 processos
por ano, de natureza diversa,
como cível, crime, laboral
e, maioritariamente, de
família, sobretudo de reco-
nhecimento de união de
facto por morte, prestação
de alimentos, entre outros. 
Ún ico  cand idato  ao

cargo, nas eleições previstas
para quinta-feira, o actual
presidente do Conselho Pro-
vincial da Ordem dos Advo-
gados de Angola no Huambo
alertou aos colegas sobre a

PRESIDENTE DO CONSELHO PROVINCIAL DA OAA
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obrigatoriedade do voto.
“Quem não votar e não
justificar a sua ausência
tem até 8 dias para se jus-
tificar, sob pena de pagar
uma multa equivalente
a três meses de quota, ou
seja, 30 mil kwanzas”.

Para se votar, escla-
receu, é preciso, tam-
bém,  ter  a  s i tuação
regular izada  com a
Ordem, principalmente
ter as quotas pagas, ou
ter uma dívida de apenas
três meses.

Sobre o processode revisão pontual
da Constituição da República, o pre-
sidente do Conselho Provincial da
OAA considera “acertada” a solici-
tação do Presidente da República,
nos termos das competências e dos
poderes que lhe conferem a própria
Constituição.

“Considero uma posição acertada
porque, depois da aprovação da
Constituição de 2010, foram surgindo
diplomas legais, cuja produção legis-
lativa deve estar adequada com a
Constituição”.

Apontou como exemplo os novos
códigos Penal e de Processo Penal,
cuja aplicação deve estar de acordo
com a Constituição.

Suzana de Melo, 2ª vice-presidente da Assembleia Nacional, participou na reunião em representação do Parlamento angolano

Domingos Sassi diz que há menos constrangimentos 
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Quase 11 anosdepois da sua
fundação, o Bloco Demo-
crático (BD) está mais forte,
uma vez enraizado em todo
o território nacional, com
possibilidades de chegar ao
poder, afirmou, sábado, no
Cuito, Bié, o presidente ces-
sante deste partido, Justino
Pinto de Andrade.

“Deixo o Bloco Demo-
crático mais forte, com maior
ou menor dificuldade. Por
isso, tem tudo para que seja
poder, nas próximas elei-
ções”, realçou o político, em
entrevista exclusiva à Angop.

Justino Pinto de Andrade,
que renunciou em 2020 ao
cargo de presidente do BD,
por considerar já ter “cum-
prido o seu papel na política”,
disse ser necessário erguer-
se uma sociedade integra-
dora ,  onde  s e  ace i ta  a
pluralidade democrática, de
modo que os cidadãos com
perspectiva positiva tenham
o seu espaço.
Quanto à juventude, o

também deputado à Assem-
bleia Nacional referiu que
deve ser vista na sua plura-
lidade, em que a maior aten-
ção  deve  s e r  dada  ao s
desempregados, sem habi-
tação e estudo.  
Ap e l ou  a o  E s t ado  a

aumentar mais recursos na
Educação, para se inverter
o actual quadro, que consi-
dera lastimável. Solicitou
mais apoio aos camponeses,
para que esses deixem de
praticar apenas uma agri-
cultura de subsistência.
Sobre a IV Convenção

Nacional do Bloco Demo-
crático, a realizar-se de 28
a 30 deste mês, em Luanda,
Justino Pinto de Andrade
disse estar-se numa grande
dinâmica, em que os prin-
cipais concorrentes estão a
andar um pouco por todo o
país à caça de votos, mas
sempre na base da harmonia,
sem necessidade de fazer
recurso a ofensas.
O presidente cessante

efectuou uma visita de dois
dias ao Cuito, Bié, durante
a qual teve um encontro com
militantes do partido e visitou
o hospital Walter Strangway.
Criado em 2010, o Bloco

Democrático faz parte do
conjunto de forças políticas
que integram a CASA-CE.

António Capitão | Sanza Pombo
Arão Martins | Lubango

O primeiro secretário do
MPLA no Uíge, José Carvalho
da Rocha, pediu, ontem, na
vila de Sanza Pombo, maior
responsabilidade às empresas
que estão a executar os pro-
jectos inseridos no Plano
Integrado de Intervenção
nos Municípios (PIIM).
José Carvalho da Rocha

defendeu a necessidade de
as empresas cumprirem com
todos os pressupostos con-
tratuais, principalmente os
prazos de execução das mes-
mas e a qualidade desejada
para que as mesmas, depois
de concluídas, desempe-
nhem o real papel para a qual
foram projectadas. 
Sublinhou que as obras

do PIIM têm como benefi-
ciários finais a população,
daí a necessidade de se pres-
tar maior atenção na exe-
cução das mesmas. “Todos
são chamados a serem fis-
calizadores para o cumpri-
mento dos prazos contratuais
e da qualidade desejada para
as mesmas”, enfatizou.
O primeiro secretário do

MPLA no Uíge afirmou que
apesar dos constrangimentos
motivados pela crise eco-
nómica, financeira e pan-
démica  da  Covid-19,  o
Executivo continua apostado
em fazer investimentos que
visam a melhoria das con-
dições de vida da população,
sobretudo no sector da Edu-
cação e Saúde e também na
assistência social.  “Além
dos encontros com as estru-
turas do partido e a reali-
zação da terceira reunião
extraordinária da comissão
executiva do MPLA, a nossa
deslocação ao município de
Sanza Pombo serviu, tam-
bém, para constatar os diver-
sos programas e projectos
aqui existentes”, frisou. 

Em relação às principais
preocupações apresentadas
pelo partido e autoridades
administrativas de Sanza
Pombo, José Carvalho da
Rocha garantiu tudo fazer
para que, nos próximos tem-
pos, os problemas, sobretudo
das vias de acesso às comunas
do Wamba e Cuilo Pombo,
sejam resolvidos para se
garantir melhor circulação
de pessoas e bens, facilitar
o escoamento da produção
agrícola e fazer chegar os
serviços essenciais às popu-
lações destas localidades.

Vandalização 
de bens públicos
Na Huíla, o segundo secre-
tário do MPLA, Desidério da
Graça, apelou aos militantes
do partido a serem os pri-
meiros a denunciarem os que
vandalizam os bens públicos.
O  p o l í t i c o  f a l ava  à

imprensa no fim de uma
visita aos locais onde vão ser
realizadas as assembleias de
balanço e renovação de man-
datos em vários bairros da
cidade do Lubango, no qua-
dro do processo orgânico do
VIII Congresso, a decorrer
em Dezembro, em Luanda.
“Não se pode admitir que

aquilo que custou dinheiro
público seja destruído por
capricho de pessoas sem res-
ponsabilidade”, disse.  
Desidério da Graça referiu

que a criminalidade sobre a
propriedade privada, nos bair-
ros periféricos da cidade do
Lubango está a aumentar e
desencorajou os que se envol-
vem em actos criminosos a
abandonarem esta vida. O
político disse que o facto de
o país estar a viver dificuldades
derivadas da crise económica,
financeira e da Covid-19 não
é justificação para que as pes-
soas recorram a práticas que
colocam em causa a tranqui-
lidade pública.

ANTÓNIO CAPITÃO  | EDIÇÕES NOVEMBRO

Primeiro secretário do MPLA no Uíge, José Carvalho da Rocha
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Justino Pinto de Andrade
visitou a província do Bié

LÍDER CESSANTE OBRAS DO PIIM NO UÍGE

Justino diz 
que BD “está
mais forte”

MPLA pede maior  
responsabilidade

O Secretariado Executivo
do Comité Permanente da
Comissão Política da UNITA
criou uma comissão de exé-
quias ,  coordenada  por
Lukamba Paulo Gato e anun-
ciou luto de dez dias, a partir
das zero horas de hoje, pela
morte do deputado Raul
Danda, ocorrida sábado, em
Luanda, por doença.
Em nota, a UNITA informa

que durante esse período a
bandeira do partido será colo-
cada a meia haste em todas
as sedes da organização.
Numa outra nota, o pre-

sidente da UNITA, Adalberto
Costa Júnior, manifestou
“profundo pesar”  pelo fale-
cimento de Raul Danda,
que considerou “ilustre
companheiro”.
“A sua morte prematura

priva a UNITA e Angola de
um dos seus mais brilhantes
obreiros e servidores”, escreve
Adalberto Costa Júnior,
expressando “sentidos pêsa-
mes à família enlutada, ao
Grupo Parlamentar da UNITA
e à Assembleia Nacional”.
Raul Danda nasceu em

Cabinda onde fez os seus
estudos primários e secun-

dários, que prosseguiu na
e n t ã o  Re púb l i c a  d o
Zaíre(hoje República Demo-
crática do Congo), e mais
tarde juntou-se à UNITA no
período da resistência popu-
lar generalizada, tendo par-
t ic ipado  como mil i tar ,
jornalista e músico na luta. 
“Como activista cívico foi

um defensor acérrimo dos
direitos civis e políticos dos
cidadãos e da causa cabin-
dense. Além de jornalista,
Raul Danda notabilizou-se
também como homem  das
artes e cultura, tendo sido
actor, escritor e tradutor. Exí-
mio falante de múltiplas lín-
guas, das quais lingala e fiote,
Raul Danda foi fiel represen-
tante da cultura ibinda, tendo-
s e  de s tacado  no  u so  e
interpretação de provérbios”,
refere a mensagem.
Acrescenta  que  Raul

Danda formou-se em Gestão
de Empresas e Economia e
desempenhou várias fun-
ções, com destaque  para as
de director nacional de Infor-
mação da UNITA, locutor da
Rádio Vorgan, subeditor da
Rádio Nacional de Angola,
deputado à  Assembleia

MORTE DO DEPUTADO RAUL DANDA

Militantes da UNITA
observam 10 dias de luto 

ANGOLA E CABO VERDE

Ministros fazem acertos
sobre presidência da CPLP
Chefes das diplomacias dos dois países estiveram reunidos
sábado, em Mindelo, para falar sobre a passagem de testemunho

A secretária-geral da OMA,
Joana Tomás, reafirmou, sexta-
feira, que vai estimular as
acções de voluntariado, prin-
cipalmente no apoio às famí-
lias vulneráveis e as aulas de
alfabetização.

A intenção foi anunciada
no “Encontro de Gerações”,
que decorreu sob o lema “Na
OMA há lugar para todas – jun-
tas somos mais fortes”, com
a participação de antigas res-
ponsáveis da organização e
outras personalidades da
sociedade civil.

Na ocasião, Joana Tomás
precisou que a alfabetização
é um dos desafios que, no pas-
sado, garantiu prémios inter-
nacionais para a OMA, razão
pela qual, defendeu, as aulas
devem ser retomadas.

O aconselhamento jurídico
voluntário consta, também,
dos programas a revitalizar
pela OMA, principalmente na
assistência às pessoas vulne-
ráveis, vítimas de violência
doméstica, abuso sexual, a
questão da fuga à paternidade
e maternidade.

OMA incentiva voluntariado

POLÍTICA

O ministro das Relações
Exteriores, Téte António, e
o homólogo cabo-verdiano,
Rui Alberto Soares, abor-
daram, sábado, a passagem
de testemunho da presidên-
cia da CPLP de Cabo Verde
para Angola.
Actualmente com Cabo

Verde, a presidência rotativa
da Comunidade dos Países
de  L íngua  Por tuguesa
(CPLP) passa para Angola
a  17  de  Julho  próximo,
durante a XIII Conferência
dos Chefes de Estado e de
Governo da organização, a
decorrer em Luanda.
Angola vai liderar os des-

tinos da organização no
biénio 2021-2023, refere
uma nota do Ministério das
Relações Exteriores, divul-
gada ontem.
Na reunião, realizada em

Mindelo (Cabo Verde), o
ministro Téte António mani-
festou-se satisfeito “pela
forma exemplar, responsável
e activa” como a actual pre-
sidência cabo-verdiana
desenvolveu o mandato,
enaltecendo a apresentação
do diagnóstico da organização
e a identificação de caminhos
que continuem a fortalecer
a CPLP, para se tornar mais
próxima dos cidadãos.
Os ministros abordaram

questões inerentes à passagem
de dossiers dos vários órgãos
da organização, nomeada-

mente as reuniões dos Pontos
Focais de Cooperação, do
Conselho de Ministros e do
Comité de Concertação Per-
manente, assim como a Con-
ferência de Chefes de Estado
e de Governo.
Foi igualmente tratada a

questão do empossamento
e início de funções do novo
Secretário Executivo, a alte-
ração  do  Regulamento
Interno do Secretariado para
adequá-lo à representativi-
dade equitativa dos Estados-
membros nessa estrutura e
o envio de assessores, com
competências para desen-
volverem trabalhos de apoio
político-diplomático trans-
versais à multilateralidade.
Os chefes das diploma-

cias concluíram que a XIII
Conferência de Luanda vai

e sco lher  e  anunc iar  o
Estado-membro que suce-
derá Angola na presidência
da organização, em 2023.
Participou na reunião o

secretário  Executivo da CPLP,
embaixador  Francisco
Ribeiro Telles, de naciona-
lidade portuguesa, cujo man-
dato termina em Julho, sendo
substituído pelo represen-
tante de Timor-Leste, no
quadro da rotatividade pela
ordem alfabética,  como
estabelecem os estatutos
da organização.
Estiveram igualmente na

reunião o representante per-
manente de Angola junto
da CPLP, Carlos Alberto da
Fonseca, a embaixadora de
Angola em Cabo Verde, Júlia
Machado, e outros diplo-
matas dos dois países.

Nacional, presidente do
Grupo Parlamentar da UNITA
e vice-presidente da UNITA. 
Na Assembleia Nacional

era presidente da 10ª Comis-
são dos Direitos Humanos,
Petições, Reclamações e
Sugestões dos Cidadãos.
“Como Deputado,  Raúl
Danda elevou o mais alto
possível a figura do depu-
tado, com dedicação e zelo,
com brilhantes interven-
ções, que a todos orgulhou
e defendeu”, refere a nota.
Numa nota de condolên-

cias,  a  FNLA lamenta a
morte de Raul Danda e con-
sidera  o  deputado “um
patriota, político, homem
de letras, jornalista, pro-
fessor e homem destemido
e comprometido na luta pela
democratização do país e
defensor incansável dos
mais desfavorecidos”. 
“Nesta hora de dor e de

luto, a direcção da FNLA
lamenta o infausto aconteci-
mento e apresenta à família
enlutada, à direcção da UNITA
e à Assembleia Nacional os
mais sentidos pêsames”,
sublinha a nota do Secretariado
do Bureau Político da FNLA.
A Comissão da Carteira e

Ética (CCE) considera que
Raul Danda usou, enquanto
político, a sua magistratura
de influência para que a afir-
mação da CCE como auto-
regulação do Jornalismo
angolano fosse um facto.
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Téte António considerou exemplar presidência cabo-verdiana



Xavier António

Angola registou, nas últimas
vinte e quatro horas,  263
novos casos positivos, três
óbitos  e quatro recuperados
da Covid-19.

De acordo com o boletim
epidemiológico  da Direcção
Nacional de Saúde Pública
(DNSP), duas mortes ocorreram
nas províncias do Cuando
Cubango e outra na Huíla.
Trata-se de cidadãos angolanos,
com idades entre 31 e 60 anos. 

Dos 263 novos contágios,
158 foram reportados em
Luanda.  Cuando Cubango
registou 50 casos , Huíla (30),
Cabinda (10), Zaire (seis),
Huambo (cinco), Cuanza Sul
(três) e Malanje (um).

Os infectados têm idades
compreendidas entre  um e
80 anos, sendo 173 masculinos
e 90 femininos. 

O boletim epidemiológico
informa ainda que nas últimas
24 horas foram recuperados
quatro doentes, com idades

compreendidas entre 34 e 65
anos, todos masculinos. 

No total, foram processadas
1.959 amostras por RT-PCR,
contabilizando 523.376, desde
o surgimento das primeiras
infecções no país , em Março
do ano passado, perfazendo
uma taxa de positividade de
5, 5 por cento. 

No âmbito do controlo
sanitário  nos  pontos  de
entrada e saída de Luanda,
única região com transmissão
comunitária das variantes

inglesa e sul-africana, foram
testadas 682 pessoas. 

O quadro epidemiológico
actual da pandemia em Angola
indica um total de 28.740 casos
confirmados, dos quais 24.717
recuperados, 633 mortes e
3.390 casos activos. 

De acordo com as autori-
dades sanitárias, do total de
activos, 17 estão em estado crí-
tico, 32 graves, 125 moderados,
85 leves e 3.131 assintomáticos. 

Nas unidades de trata-
mento da Covid-19, em todo
o território nacional, estão
internados 253 doentes. A
quarentena institucional con-
trola 56 pessoas, enquanto 1.
536 contactos são vigiados. 

Em função do aumento do
número de casos, o Governo
decidiu reforçar as medidas
de controlo e prevenção, no
âmbito da Situação de Cala-
midade Pública. 

Uma das medidas tem a ver
com maior controlo na cerca
sanitária de Luanda. As entra-
das e saídas estão agora inter-
ditas mesmo para os cidadãos
que se apresentam com testes
negativos para a Covid-19.

Em relação ao regime laboral,
o Executivo decidiu recuar na
força permitida para trabalho
presencial. Os serviços públicos
e privados na província de
Luanda são agora obrigados a
ter o máximo de 50 por cento
dos trabalhadores em regime
presencial (era 75 por cento).
Nas restantes províncias, o limite
mantém-se em 75 por cento.

4 DESTAQUE Segunda-feira
10 de Maio de 2021

PERISCÓPIO

Até os engraxadores
Luciano Rocha

Os engraxadores, os de sapa-
tos, alerta-se, para evitar con-
fusões, também se queixam,
nestes tempos de dificuldades
crescentes, dos dias seguidos
que passam de bolsos vazios,
recorrendo à mão estendida
para enganar a fome.

Em tempos não muito dis-
tantes, em qualquer época do
ano, uns mais, outros menos,
ganhavam sempre, pelo menos,
para a sandes, nem que fosse
de “molho” e levavam, ainda,
algum para casa. Ao contrário
de agora, apesar das poeiras
tantas, que provenientes das
areias a cobrir o que resta do
asfalto das ruas... “alcatroadas”,
bem como dos montes e mon-
tinhos feitos de lama, que
secam, voltam à primeira forma
e ass im sucess ivamente
enquanto esperam que lhes
dêem outro destino. Todas
estas e outras anomalias visíveis,
a olho nu, na província, onde
se situa a capital do país, têm
de continuar a ser lembradas
para... não caírem  no esque-
cimento. E não se peça paciên-
cia, que morreu cansada. O
tempo permanece interdito ao
paleio, em contrapartida aberto

à acção, trabalho, competência.  
A situação dos engraxadores

de sapatos, dizem eles, não se
deve apenas aos salários  enco-
lhidos da maioria dos clientes,
alguns, até “de pagar no fim
do mês”, nem a aumentos dos
preços de tudo, inclusive do
pão, mas à própria nojice do
espaço público luandense,
bastante antes das chuvas.

As tais poeiras tantas, os
amontoados de terra trazida
de barrocas, mais tudo o que
as enxurradas arrastam, os ven-
tos levantam e a incapacidade
permite, faz com que os habi-
tuais clientes dos engraxadores
de sapatos diminuam. Os que
insistem em limpá-los correm
o risco de não fazer mais nada.

As crises, sejam de que
índole forem, são pagas, antes
de ninguém, pelos que não as
provocam. Os meninos que
engraxam sapatos para pode-
rem fintar a fome em vez de
estar na escola são alguns
deles. Tal como as meninas
zungueiras e as que fingem ser
mulheres para  sobreviverem. 

Assim se criam hábitos que
podem levar à ociosidade, ao
desânimo, desinteresse e a
tudo o que se dispensa numa
vida humana. 
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A produção de oxigénio no
Hospital Central do Lubango
Dr. António Agostinho Neto
melhorou com a aquisição,
há dias, de novos compres-
sores, no âmbito da preven-
ção e combate à Covid-19. 

A directora-geral da ins-
tituição, Lina Antunes, que
prestou a informação ao Jor-
nal de Angola, à margem da
visita do governador da Huíla,
Nuno Mahapi Dala, àquela
unidade hospitalar, disse que
o aumento da produção de
oxigénio garante a sobrevi-
vência de muitos pacientes.

Referiu que, no âmbito das
acções de prevenção e com-
bate à Covid-19, foram adqui-
ridos novos compressores
que estão a contribuir na
melhoria dos níveis de pro-
dução. Sem revelar a quan-
tidade de oxigénio produzido
diariamente, Lina Antunes
garantiu apenas que existe
capacidade para atender qual-
quer eventualidade, sobretudo
nesta fase da Covid-19.

Afirmou que o oxigénio é
um elemento importante na
recuperação de pacientes com
outras patologias. “O oxigénio
faz parte do tratamento de

pacientes com Covid-19, a par
da ventilação mecânica e
outros”, explicou. Lina Antunes
assegurou, também, a opera-
cionalidade dos equipamentos
de testagem à Covid-19. A res-
ponsável garantiu que o equi-
pamento instalado permite
processar 70 amostras por dia
e admitiu alguma contenção
para evitar ruptura.

Actualmente, acrescentou,
a prioridade na testagem
recai para os pacientes com
sintomas, a par de quem pre-
tende viajar. “Além de casos
que se justificam, estamos a
efectuar também testes àque-
las pessoas que têm neces-
sidade de se deslocar para o
exterior do país”, explicou.

De acordo com a respon-
sável, em período da pan-
demia, é impossível viajar
ao exterior do país sem a
confirmação do teste da
Covid-19 por RT-PCR. 

A testagem dos pacientes
que dão entrada no Hospital
Central do Lubango com
sintomas de Covid-19 está
assegurada. “Por uma ques-
tão estratégica, os testes por
RT-PCR destinam-se, por
enquanto,  à  população
específica para evitar rup-
tura”, esclareceu.

Mais 263 casos, quatro 
recuperados e três óbitos 

NOVAS MEDIDAS JÁ VIGORAM

De acordo com o boletim epidemiológico  da Direcção Nacional de Saúde
Pública (DNSP), duas mortes ocorreram nas províncias do Cuando Cubango 

e outra na Huíla. Trata-se de cidadãos angolanos, com idades entre 31 e 60 anos

O Rwanda, a África do Sul e
o Senegal estão entre os países
da África Subsaariana que mais
têm defendido a construção
de fábricas de vacinas e medi-
camentos para evitar as actuais
dificuldades de distribuição.

“A única maneira de garan-
tir uma distribuição equitativa
de vacinas é produzir mais
do que as que são necessárias;
enquanto a África estiver
dependente de outras regiões
para ter acesso a vacinas,
vamos estar sempre no fim
da fila cada vez que houver
escassez”, disse o Presidente
do Rwanda, Paul Kagame,
citado pela agência de infor-
mação financeira Bloomberg.

Enquanto as nações mais
desenvolvidas estão bastante
avançadas no processo de
distribuição de vacinas, a
maioria dos países africanos
estão praticamente sem stock
e conseguiram apenas dar o
equivalente a 2 por cento das
vacinas a nível mundial,
segundo os dados do Centro
Africano de Controlo e Pre-
venção de Doenças.

No continente, há menos
de dez produtores de vacinas,
em países como o Egipto,
Marrocos, Tunísia, Senegal e
África do Sul, de acordo com
a Organização Mundial de
Saúde, e na maior parte destas
fábricas o trabalho é empa-

cotar e etiquetar, e não pro-
priamente fabricar as vacinas,
o que faz com que o conti-
nente esteja mal preparado
para fazer e administrar vaci-
nas em tempos de crise.

A suspensão das paten-
tes relativas às vacinas para
a Covid-19 já vinha a ser
defendida há várias semanas
por  a lguns  pa í ses ,  mas
conheceu um importante
desenvolvimento na semana
passada, quando os Estados
Unidos mudaram de posição
e começaram a defender
junto da Organização Mun-
dial da Saúde a suspensão
desta exclusividade de venda
que serve para compensar

os custos de investigação.
Quase uma centena de paí-

ses, liderados pela Índia e
pela África do Sul, pediram
a suspensão das patentes e a
partilha dos procedimentos
de criação da vacina, mas
outros países e as farmacêu-
ticas opuseram-se.

A campanha “é compreen-
sível tendo em conta a expe-
riência passada e presente de
esperar na fila para receber
medicamentos e vacinas que
salvam vidas”, disse a direc-
tora-geral da OMC, a nigeriana
Ngozi Okonjo-Iweala, acres-
centando que os membros da
Organização “devem aumen-
tar a produção das vacinas
agora e também procurar
resultados pragmáticos” sobre
a protecção dos direitos de
propriedade intelectual.

Para o presidente da Ini-
ciativa África de Produção
de Vacinas, “a pandemia de
Covid-19  é  uma grande
oportunidade para fomentar
as várias conversas e pro-
postas sobre a produção de
vacinas e transformá-las
num guia de acção”.

Segundo William Ampofo,
o aumento da produção de vaci-
nas em África vai facilitar a
imunização das doenças infantis
e controlar os surtos de doenças
altamente infecciosas.

PARA EVITAR ATRASOS

Países africanos
defendem produção 
local de vacinas

Hospital
Central do
Lubango 
melhora
produção
de oxigénio 
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No total, foram
processadas 1.959
amostras por RT-

PCR, contabilizando
523.376, desde 

o surgimento das
primeiras infecções
no país, em Março 
do ano passado,

perfazendo uma taxa
de positividade 
de 5, 5 por cento



O Papa Francisco vai pedir,
sábado, a suspensão tempo-
rária dos direitos de proprie-
dade intelectual das vacinas
contra o coronavírus, numa
mensagem de vídeo que será
transmitida num concerto nos
Estados Unidos da América.
A posição do Papa foi

divulgada ontem no “Vax
Live”, o concerto da campa-
nha destinada a arrecadar
fundos para a distribuição de
vacinas em todo o mundo.
Na sua mensagem, Fran-

cisco apoia a recente posição
do Presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, e apela a
“um espírito de justiça” que
mobilize o mundo a “garantir
o acesso universal à vacina e
a suspensão temporária dos
direitos de propriedade inte-
lectual”, segundo informação

avançada pela agência de
notícias espanhola, Efe.
O Papa Francisco volta a

defender que é preciso um
“espírito de comunhão” que
permita “gerar um modelo
económico diferente, mais
inclusivo, justo e sustentável”.
Na sua mensagem, alerta

para o que chama serem as
“variantes do vírus”: uma é o
“o nacionalismo fechado, que
impede, por exemplo, uma
internacionalização das vaci-
nas” e “outra variante é quando
colocamos as leis do mercado
ou da propriedade intelectual
acima das leis do amor, da
saúde e da humanidade “.
“Quando criamos e pro-

movemos uma economia
doentia, que permite que uns
poucos muito ricos possuam
mais do que todo o resto da

humanidade, e que os modelos
de produção e consumo des-
truam o planeta, nossa casa
comum” foi outra das variantes
identificadas pelo Pontífice.
Transmitida durante um

concerto, a mensagem iden-
tifica o Papa como um “velho
que não dança nem canta
como tu, mas que acredita
contigo que a injustiça e o
mal não são invencíveis”.
Lembrando as mortes e sofri-

mento causados pela pandemia,
o Papa Francisco pede “que
não se esqueçam dos mais vul-
neráveis”, alertando o facto de
esta pandemia estar a contribuir
“para o agravamento das crises
sociais e ambientais”.
No seu discurso volta a

repetir uma das ideias que
mais tem repetido nos últimos
tempos: “Não te esqueças que

não saímos iguais de uma crise,
ou saímos melhor ou pior”.
O “Vax Live”, organizado

pela organização não-gover-
namental (ONG) Global Citi-
zen, será apresentado pela
cantora Selena Gomez e con-
tará com a participação de
inúmeras personalidades,
desde o Presidente Joe Biden
aos duques de Sussex, estando
previstas actuações de can-
tores como Jennifer Lopez,
Eddie Vedder, Foo Fighters,
E.L.L.E. ou J. Balvin.
A Global Citizen é uma

ONG californiana que tem
entre os seus sócios perso-
nalidades como a presidente
da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e
outras grandes entidades
mundiais.

O Timor-Leste registou,
ontem, 116 novos casos de
infecção com a SARS-CoV-
2, dos quais 11 por cento dos
sintomas da Covid-19, com
a maioria a ocorrer na capital,
Díli, onde a incidência é mais
do triplo do resto do país.
Rui Araújo, coordenador

da ‘task-force’ para a preven-
ção e mitigação da Sala de
Situação do Centro Integrado
de Gestão de Crise (CIGC),
explicou que se registaram 98
novos casos em Díli, 17 em
Baucau e um em Covalima.
Nas últimas 24 horas, houve

ainda 81 casos recuperados
pelo que o total de activos é
de 1.540 e o total de casos acu-
mulados aumentou para 3.227.
Os novos casos detectados

em Díli correspondem a 7,8%
dos 1.256 testes realizados
pelo Laboratório Nacional,
enquanto os registados fora
da capital correspondem a
4,3 dos 374 testes realizados.
A  taxa  de  inc idênc ia

nacional é de 7,8/100 mil
habitantes e a de Díli é de
25,7/100 mil habitantes.
Rui Araújo voltou a repetir

os apelos à população que

tenha sintomas, que contacte
o número de emergência da
Covid-19, 119, admitindo à
Lusa que há uma crescente
preocupação de que as pes-
soas não estejam a acorrer a
serviços de saúde, por medo
de serem identificados como
positivos e isolados.
“É preocupante. Estamos

a recolher os dados todos, mas
particularmente nos serviços
de emergência temos registado
um número decrescente de
pessoas que recorrem a esse
serviço de emergência. E
vemos também nas últimas
semanas, alguma resistência
de pessoas que depois de serem

detectadas com Covid-19 rejei-
tam ser isoladas”, referiu.
Ainda que do ponto de

vista legal haja a “obrigato-
riedade do isolamento tera-
pêutico”, Rui Araújo admite
que é necessário “ajustar as
decisões no terreno às con-
dições reais”, procurando
convencer as pessoas “de
que é para o benefício delas
próprias estarem isoladas”.
Questionado sobre o equi-

líbrio necessário entre medidas
de saúde pública e de apoio à
população afectada pelo con-
finamento e pela cerca, Rui
Araújo disse que “ambas devem
trabalhar em paralelo”.

“Neste momento há dese-
quilíbrio na aplicação dessas
medidas [socioeconómicas] e
em sede própria o Governo terá
de avaliar a situação real. As
recomendações técnicas, avan-
çadas pelo CIGC preveem tam-
bém intervenções socioeco-
nómicas para facilitar a imple-
mentação das medidas de saúde
pública”, considerou.
“As medidas de saúde pública

normalmente têm de ser refor-
çadas com medidas socioeco-
nómicas para facilitar a adesão
da população”, considerou.
Rui Araújo considerou ainda

lamentável que algumas pes-
soas se tenham manifestado
de forma mais intimidatória
e até violenta perante funcio-
nários de saúde no terreno,
notando que a ampla maioria
da população compreende a
necessidade de medidas.
“Compreende-se a reacção

de algumas pessoas, mas ver-
dade seja dita, não é a reacção
da maioria. A maioria sente
que realmente este surto está
a afectar as condições pessoais
e socioeconómicas de toda a
sociedade e sente a necessi-
dade de colaborar”, afirmou.

LÍDER DA IGREJA CATÓLICA
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O pontífice apoia a recente posição
do Presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, e apela a “um espírito de
justiça” que mobilize o mundo a
“garantir o acesso universal à vacina
e a suspensão temporária dos
direitos de propriedade intelectual

A ComissãoEuropeia anun-
c iou,  sábado,  que  200
milhões de doses de vacinas
anti-Covid-19 chegaram já
à União Europeia (UE) e 160
milhões de europeus já rece-
berem a primeira dose,
levando a que a vacinação
esteja “no bom caminho”.

“Actualizei os líderes
sobre os bons progressos
que temos com a nossa cam-
panha de vacinação. Já
entregámos mais de 200
milhões de doses ao povo
europeu e, por isso, estamos
no bom caminho para atingir
o nosso objectivo de entre-
gar doses suficientes até
Julho para vacinar 70 por
cento da população adulta
europeia”, divulgou a pre-
sidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen.

Falando aos jornalistas
no final de um Conselho
Europeu informal, no Palácio
de Cristal do Porto, Portugal,
a líder do executivo comu-
nitário assinalou que “a
administração de vacinas
é ainda melhor”, sendo que
“os números são próximos
dos 160 milhões de europeus
que já receberam uma pri-
meira dose, o que corres-
ponde a mais de 25 por cento
da população da UE”.

“Esta é uma boa notícia
e vamos continuar assim”,
garantiu Ursula von der Leyen.

Ainda ontem, a Comissão
Europeia anunciou um novo
contrato de aquisição de
1,8 mil milhões de vacinas
da Pfizer/BioNTech contra
a Covid-19 para 2022 e 2023
e, sobre esta questão, a res-
ponsável disse ter ficado
“satisfeita pela conclusão
das negociações”.

Isto porque este novo
contrato irá permitir abran-
ger crianças e adolescentes
que, “mais cedo ou mais
tarde”, terão de ser vacina-
dos, irá garantir reforço da
vacinação além das duas
doses e ainda responder às
“chamadas variantes de
preocupação”, elencou
Ursula von der Leyen.

“O caminho para ultra-
passar a pandemia é através
da campanha de vacinação,
mas é claro que não pode-
mos baixar a guarda e temos
de nos preparar para o
futuro”, acrescentou a líder
do executivo comunitário,
anunciando também novos
contratos semelhantes para

aquis ição  de  compras
“baseadas em outras tec-
nologias como as baseadas
em proteína [spike]”.

Já abordando a discus-
são em curso sobre a criação
do certificado verde digital,
Ursula von der Leyen clas-
s ificou este  como “um
tópico que foi importante
[porque], naturalmente,
todos estão a pensar na
estação do verão”.

“É importante para que
as pessoas planeiem com
antecedência as férias e é
igualmente importante para
os trabalhadores do turismo,
da hotelaria ou do sector
dos transportes que espe-
ram estar de novo no activo
e para as empresas, claro,
desses sectores que esperam
começar a recuperar”, assi-
nalou Ursula von der Leyen.

Para tal, além do “parâ-
metro-chave que é a vacina-
ção”, também “devemos
permitir viajar dentro e para
a União Europeia”, insistiu a
líder do executivo comuni-
tário, revelando que “o tra-
balho jurídico e técnico sobre
o certificado está no bom
caminho para que o sistema
esteja operacional” em Junho.

Isto porque, “graças ao
excelente trabalho da pre-
sidência portuguesa do
Conselho e devido à rapidez
dos parlamentos em chegar
a uma posição, podemos
realisticamente visar um
acordo político até ao final
deste mês”, adiantou.

Em causa está a proposta
legislativa apresentada pelo
executivo comunitário em
meados de março para a cria-
ção de um certificado digital
para comprovar a vacinação,
testagem ou recuperação da
Covid-19, um documento
bilingue e com um código
QR que deve entrar em vigor
até Junho para permitir a
retoma da livre circulação
na UE no verão.

Em meados de Abril, os
Estados-membros da UE apro-
varam um mandato para a
presidência portuguesa do
Conselho negociar com o Par-
lamento Europeu a proposta
de implementação deste cer-
tificado verde digital.

No final de Abril, foi a
vez de a Assembleia Euro-
peia adoptar a sua posição
negocial, passo após o qual
arrancaram as negociações
interinstitucionais.

Timor-Leste regista 116 novos casos
MAIORIA DAS INFECÇÕES FORAM DETECTADAS NA CAPITAL DO PAÍS

EUROPA

Vacinação no bom 
caminho com 200 milhões
de doses disponibilizadas 
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temporária 
dos direitos 
das vacinas



Santos Vilola

O Executivo vai instituir a
ANAC (Autoridade Nacional
da Aviação Civil), como órgão
responsável pela supervisão,
fiscalização e regulador deste
sub-sector, no quadro do
programa de reformas estru-
turais do Instituto Nacional
da Aviação Civil (INAVIC)
que começou, em Agosto de
2018, com a aprovação pelo
Titular do Poder Executivo
das Linhas de Orientação
Estratégica para o Sub-sector
da Aviação Civil em Angola.

O objectivo é cumprir as
obrigações internacionais,
reafirmando os desafios da
autoridade nacional em
matéria de aviação civil e
reequacionando os meios
organizativos e os poderes
de autoridade vigentes.

Para o efeito, o Executivo
submeteu à Assembleia
Nacional o Projecto de Lei
que aprova o Estatuto da
Autoridade Nacional da Avia-
ção Civil. A ANAC, projectada
para ser pessoa colectiva de
Direito Público com a natu-
reza de entidade adminis-
trativa independente, com
independência administra-
tiva, técnica, regulatória,
financeira e patrimonial, será
a autoridade nacional em
matéria de aviação civil com
funções de regulação, super-
visão, orientação, controlo,
regulamentação, supervisão,
fiscalização, inspecção, cer-
tificação, homologação,
aceitação, designação, dele-
gação, licenciamento, auto-
rização, auditoria e aplicação
de sanções no Sub-sector
da Aviação Civil.

Além de prestar colabo-
ração ao Titular do Poder
Executivo, a pedido deste
ou por iniciativa própria, na
definição das linhas estra-
tégicas e de políticas gerais
e sectoriais cuja implemen-
tação se reflicta directa ou
indirectamente no Sub-sec-
tor da Aviação Civil, será res-
ponsabilidade da instituição
elaborar o Plano de Desen-
volvimento Aeronáutico.

A instituição vai assegurar
o estabelecimento de toda a
regulação de segurança do
Sub-sector da Aviação Civil;
promover a segurança aérea,
regulamentando, supervi-
sionando, certificando, licen-
ciando, aceitando, homo-
logando, auditando, inspec-
cionando e fiscalizando as
organizações, as actividades,
os equipamentos, os sistemas
e as instalações do Sub-sector
da Aviação Civil.

A autoridade vai ainda
estabelecer objectivos de
segurança operacional e con-
tra actos de interferência ilí-
cita, para a operação de meios
aéreos ou de infra-estruturas

de apoio à operação de meios
aéreos, para a aquisição ou
manutenção de meios aéreos
e para a prestação dos ser-
viços de navegação aérea,
garantindo o seu cumpri-
mento através da sua super-
visão permanente.

A ANAC vai igualmente
promover a concorrência
específica no sector da avia-
ção civil, em estreita coo-
peração com a Autoridade
da Concorrência e todas as
demais vocacionadas para
o efeito. Ficam sujeitas à
regulação da ANAC as enti-
dades gestoras dos aeroportos
e aeródromos nacionais, as
entidades coordenadoras do
processo de atribuição e de
facilitação de faixas horárias
nos aeroportos nacionais,
os prestadores de serviços
de navegação aérea, opera-
dores de transporte aéreo e
os operadores de trabalho
aéreo e as entidades pres-
tadoras de serviços auxiliares
do transporte aéreo.

De acordo com o Projecto
de Lei, a que o Jornal de
Angola teve acesso e que já
deu entrada na Assembleia
Nacional para a discussão e
aprovação, o processo de
reformas contempla uma
revisão do Quadro Legal e
Regulamentar do referido
sub-sector dos Transportes,
com a introdução de uma
nova Lei da Aviação Civil
que,  ainda no presente
semestre, será sujeita a
pequenas alterações, para
melhor conformá-la com as
mais recentes emendas aos
Anexos da Convenção de
Chicago, garantindo que
Angola materialize a con-
formidade técnica à luz da

OACI - Organização da Avia-
ção Civil Internacional. 

Por forma a assegurar
melhor alinhamento e con-
formidade com padrões
internacionais, o Executivo
pretende fazer alteração ao
quadro institucional, com a
aprovação de um órgão autó-
nomo e independente de
regulação e supervisão do
sector aeronáutico nacional,
reforçado de competências
e atribuições que melhor
garantam a segurança e pro-
tecção, aliadas aos mais altos
padrões e práticas interna-
cionalmente aceites.

A Proposta de Lei do Titu-
lar  do  Poder  Executivo
aguarda apenas pela inclusão
na agenda de reuniões dos
deputados a ser definida
pelos presidentes dos grupos
parlamentares e bancadas
de partidos políticos, em
reunião com o presidente da
Assembleia Nacional.

O Executivo assinala ainda
que pretende conferir uma
maior abrangência à revisão
estrutural do órgão regulador
e supervisor do sector aero-
náutico nacional, combi-
nando  a  c onc ep ção  e
implementação de políticas

da aviação civil nacional. A
ANAC, segundo a proposta
de lei, será independente no
exercício das suas funções
e não estará sujeita à direcção,
superintendência nem à
tutela do Executivo.

No projecto de lei estão
reflectidos um conjunto de
acções que materializam a
visão de um sector aeronáu-
tico mais capaz de responder
aos desafios económicos
nacionais e continentais,
bem como assegurar uma
maior  contr ibuição  do
mesmo para o processo de
diversificação económica.

Alterações ao modelo
empresarial de aviação
O processo de reformas tam-
bém incidiu sobre o ramo
empresarial deste importante
sub-sector, anteriormente
constituído total- mente por
empresas públicas, com a
materialização da cisão da
antiga ENANA, EP, dando
nascimento a duas novas
entidades, dedicadas e espe-
cializadas nas suas funções
e propósitos,  a  ENNA –
Empresa Nacional de Nave-
gação Aérea, EP e a SGA –
Sociedade Gestores de Aero-
portos, SA. 

Ainda no ramo empre-
sarial, assegurou-se a trans-
formação  da  TAAG,  EP
numa Sociedade Anónima,
permitindo que, em qual-
quer dos casos, as duas
empresas estejam hoje, inte-
gradas no PROPRIV – Pro-
grama de Privatizações. 

As acções visam a con-
solidação de todo este pro-
cesso de reformas que estão
em curso, e os seus resulta-
dos, em breve, poderão ser
apreciados pelos diferentes
interessados neste tão impor-
tante sub-sector, segundo
fonte do Ministério dos
Transportes. 

Estão a ser finalizados os
processos de capitalização e
saneamento das empresas, e
mesmo em cenário muito
adverso, para o sub-sector
derivado do impacto da pan-
demia Covid-19, os passos
dados até aqui mostram de
forma inequívoca o compro-
misso e a visão de Angola
possuir um sector aeronáutico
moderno, seguro, eficiente e
facilitador do crescimento
económico, segundo a fonte.

REESTRUTURAÇÃO DO INAVIC

Executivo cria autoridade independente
para fiscalizar sub-sector da Aviação Civil 
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Alteração ao quadro institucional, com a aprovação de um órgão autónomo de regulação
e supervisão do sector aeronáutico nacional, pretende assegurar melhor o alinhamento

e a conformidade com padrões internacionais do sector
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O especialista em Aviação
Civil, Rui Carreira, justifica
que a comunidade aeronáutica
vinha reclamando por esta
transformação há já algum
tempo. “É uma recomendação
da Organização da Aviação
Civil Internacional (ICAO) e os
Estados-membros têm estado
a cumprir. É de todo imperativo
que um órgão regulador e de
supervisão seja independente
na sua actuação, para que
esta possa ser eficaz, efectiva
e credível”, reforça.

As normas da aviação
civil, segundo o antigo piloto
aviador civil, são o garante
de uma actividade aérea
segura e o seu cumprimento
não pode estar sujeito à
interferência de outras agen-
das. “O Estado angolano ao
aderir à ICAO assume sole-
nemente, perante a comu-
nidade internacional ,  o

compromisso de velar pelo
escrupuloso cumprimento
destas normas”, reforçou.

Questionado sobre como
é que fica uma entidade como
a ANAC enquanto instituição
independente no exercício
das suas funções e sem direc-
ção, superintendência nem

a tutela do Executivo, Rui Car-
reira espera que a instituição
seja uma entidade forte e com
competências técnicas capa-
zes de desempenhar cabal-
mente as suas funções. 

“Será um órgão dentro do
aparelho administrativo do
Estado e, por isso, deverá
merecer o apoio dos poderes
políticos. O sistema da aviação
civil internacional rege-se
pelas normas do Direito Inter-
nacional Público e, por isso,
actua em benefício dos Estados
e dos Povos. Nesta lógica, a
actuação da ANAC beneficiará
o Estado angolano em sentido
lato e ajudará a promover o
sistema da aviação civil nacio-
nal, fazendo aumentar a cre-
dibilidade do sector e todos
nós sairemos a ganhar com
um transporte aéreo seguro
e catalisador da nossa eco-
nomia e bem-estar”, referiu.

Questionadose é possível não
ter o Estado neste sector empre-
sarial, Rui Carreira considerou
que a intervenção do Estado
nestas empresas deve ser ana-
lisada de maneira casuística,
tendo em consideração as rea-
lidades de cada país. 

“É evidente que devemos

seguir as tendências mundiais,
mas nem todas as soluções
que tiveram sucesso num outro
país poderão ser adequadas
para Angola. São empresas
que necessitarão sempre de
uma componente importante
de investimento em tecnologia
e capital humano, pois a aero-

náutica evolui a alta veloci-
dade, onde a segurança das
operações são o “leitmotiv”
(motivo condutor) principal
na  p rese r vação  da  v ida
humana, dos equipamentos
e instalações”, disse.

Piloto de carreira da TAAG,
Rui Carreira considera que o
Estado tem uma intervenção
complexa na vida de todos nós
e, por este motivo, as suas prio-
ridades essenciais poderão não
coincidir com as prioridades

do sector. “É nesta vertente que
se deve fazer apelo ao investi-
mento privado. Não há soluções
universais. Cada Estado deve
definir os seus interesses estra-
tégicos”, sustenta. 

Rui Carreira entende que a
privatização da TAAG não fará,
necessariamente, com que ela
perca o estatuto de companhia
de bandeira. “Enquanto o
Estado angolano classificar o
Sub-sector da Aviação Civil
como estratégico, é de todo

conveniente haver uma com-
panhia de bandeira. O país é
vasto e a fragilidade das ligações
entre as suas principais cidades
deve merecer alguma atenção
por parte do Estado”, afirmou. 

Rui Carreira reforçou, con-
tudo, que se o sector empre-
sarial privado for dinâmico,
o peso da intervenção do
Estado pode diminuir  de
forma considerável. “Mas,
para isso, é preciso que haja
uma reforma mais ampla do

que aquela que se preconiza.
Caso contrário, a simples
lógica dos mercados será
insuficiente para garantir um
serviço aéreo eficaz e de qua-
lidade à escala nacional”,
disse, acrescentando que é
errado pensar que a TAAG
sempre apresentou resultados
negativos exclusivamente por
má gestão. “Há outros factores
preponderantes na equação
que deverão merecer a devida
atenção”, indicou.

Especialista considera oportuno o projecto

Intervenção do Estado 
no sector deve ser analisada

Rui Carreira, especialista
angolano em Aviação Civil

DR
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LIGA DOS VETERANOS DA GUERRA 
DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA

“LIVEGA”

Instituição de Utilidade Pública
(Resolução 65/07, Iº série de 1 de Agosto de 2007 no
Diário da República nº 92) C/ C Nº 7403010973

Fundada em 1991

COMUNICADO
A Liga dos Veteranos de Guerra de Libertação de Angola“LIVEGA” comunica a todos
os seus Membros Antigos Combatentes e Veteranos da Guerrade Libertação Nacional do
MPLA, FNLA e UNITA, que a partir do dia 10 de Maio de 2021, dará inicio o Recadastra-
mento dos Membros Associados (prova de vida) e o Registo de novos Associados que
não se encontram Integrados na Liga. 

Horários: das 08h00 às 12h00

Documentos a apresentar: Cópia do BI/Cartão de membro, Biografia e 2 Fotografias.
O acto terá lugar na sede da instituição, na rua Robert Shields, n.º 13, Imgombotas,
Luanda.

Contacto: 924996025,929602076, 926353960.

Luanda, aos 6 de Maio de 2021.

A presidente
Carmen M.A. Dias Dos Santos

LIGA DOS VETERANOS DA GUERRA 
DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA

“LIVEGA”

Instituição de Utilidade Pública
(Resolução 65/07, Iº série de 1 de Agosto de 2007 no
Diário da República nº 92) C/ C Nº 7403010973

Fundada em 1991

COMUNICADO
INEXISTÊNCIA DA CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA-GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

A “Liga dos Veteranos de Guerra de Libertação de Angola – LIVEGA”, através da sua
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral e, simultaneamente, mandatária do seu Secre-
tário Geral, na sequência de uma Convocatória publicada, pelo cidadão João Kalemba
“Kalei”, no Jornal de Angola do dia 3 do corrente mês e ano;
Vem esclarecer os seus associados e demais interessados que o subscritor da Convoca-
tória, embora tenha sido colaborador da “LIVEGA”, estatutária e legalmente, nunca titulou
qualquer dos cargos de que, na mesma (Convocatória), se arroga.

Porque, de conformidade com o Estatuto da “LIVEGA” (cf. artº 14º,6), “[a] s Assembleias
Gerais Extraordinárias serão convocadas à requerimento do Conselho Fiscal, Secretariado
Executivo ou 25% dos sócios em pleno gozo dos seus direitos”;

Assim sendo, legal e estatutariamente, o cidadão em questão não tem legitimidade para,
sozinho, praticar o acto em causa (a convocação de Assembleia-Geral).

Por isso, os associados e demais interessados da “LIVEGA” devem, pura e simplesmente,
ignorar a Convocatória em referência, advertimos que qualquer  documento a ser emitido
sem o novo carimbo, selo branco e assinatura da actual presidente não deverá ser aceite
bem como denunciado por não ter qualquer valor legal.

Oportunamente, ainda no decurso do presente ano, será, legitimamente, convocada uma
Assembleia-Geral Extraordinária em que se radiografará, em linhas gerais, as vicissitudes
que a “LIVEGA” viveu desde a efectivação do último foro desse nível até à data da sua
realização (da Assembleia-Geral Extraordinária a ser convocada).
Luanda, aos 5 de Maio de 2021.

A presidente
Carmen M.A. Dias Dos Santos

(6462)1/4P
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REGULAMENTO DO PRÉMIO IMPRENSA NACIONAL DE LITERATURA
3.ª EDIÇÃO - 2021

O Prémio Imprensa Nacional de Literatura foi instituído pela Imprensa Nacional – EP com o objectivo
de valorizar o talento nacional, e promover a divulgação de obras de autores desconhecidos no mer-
cado literário angolano.
Mediante este Prémio, augura-se proceder à selecção de obras inéditas e com elevada qualidade em
termos literários nos domínios do romance, da poesia e do drama (teatro), escritas em língua portu-
guesa, cujos autores devem ser cidadãos angolanos ou estrangeiros residentes em Angola há mais
de 3 anos.

Artigo 1.º
A Imprensa Nacional – EP organiza um concurso para a atribuição do Prémio Imprensa Nacional de
Literatura, o qual é realizado anualmente.

Artigo 2.º
Podem participar neste concurso todos os cidadãos angolanos ou estrangeiros residentes em Angola
há mais de 3 anos.

Artigo 3.º
O Prémio Imprensa Nacional de Literatura contempla a publicação da obra laureada e a atribuição
de Kz: 500 000,00 (quinhentos mil kwanzas) ao vencedor por cada uma das três categorias.

Artigo 4.º
1. As obras concorrentes devem ser inéditas e redigidas em língua portuguesa. Devem ser apresenta-
das em duas cópias em papel, no formato A4, e acompanhadas de uma gravação em formato di-
gital, com a dimensão mínima de 80 páginasA4, em Times New Roman tamanho 12 e entrelinha 1.4.
2. As obras concorrentes devem ser assinadas com um pseudónimo do autor.
3. Cada concorrente deve única e exclusivamente remeter para o concurso uma obra.
4. As obras concorrentes devem ser acompanhadas de um envelope fechado, identificado com o título
da obra e o pseudónimo utilizado pelo autor para assinar a obra, contendo:
a) Identificação do concorrente: nome completo, identificação fiscal (NIF); endereço completo, ende-
reço eletrónico e telefone para contacto;
b) Declaração assinada pelo concorrente com a menção de que a obra apresentada a concurso é ori-
ginal e inédita, e não foi apresentada a nenhum outro concurso com decisão pendente;
c) Endereço.
5. Os originais devem ser apresentados na sede da Imprensa Nacional – EP, Rua Henrique de Car-
valho n.º 2 – Cidade Alta, Luanda.
6. Aos originais submetidos em mão, na mora da supramencionada, é entregue recibo.
7. Os concorrentes podem também optar pelo envio das obras através da internet, em formato
PDF, para o seguinte endereço electrónico: premio.literario@imprensanacional.gov.ao.
Artigo 5.º
1. A Imprensa Nacional – EP designa como elementos do júri entidades ligadas às artes literárias, à
docência universitária e à edição de livros.
2. A deliberação do Júri é tomada por unanimidade ou por maioria simples.
3. O Júri do concurso tem o direito de não escolher nenhuma das propostas apresentadas e

das suas decisões não cabe recurso.

Artigo 6.º
1. O período para entrega das obras originais para o concurso decorre de 3 de Maio a 9 de Julho.
A decisão do júri é divulgada a 13 de Setembro, nos órgãos de comunicação social, e contempla a
designação do trabalho premiado.
2. Caso o dia 13 de Setembro seja um sábado ou domingo, a decisão do júri é anunciada no
dia útil imediatamente a seguir à data supramencionada. 
3. A abertura dos envelopes das obras submetidas ao Prémio Literário é efectuada a 14 de Julho,
em hasta pública na sede da Imprensa Nacional, pelas 10h00.

Artigo 7.º
Os originais são avaliados de acordo com os seguintes critérios:
a) Originalidade (50%);
b) Contributo para a cultura nacional (30%);
c) Respeito pelas características canónicas do género literário (20%).

Artigo 8.º
1. Exceptuando as obras que venham a ser consideradas pelo júri para eventual publicação, os origi-
nais enviados são destruídos.
2. A candidatura ao Prémio Imprensa Nacional de Literatura implica a aceitação do presente
Regulamento.

Artigo 9.º
1. A partir do momento da entrega da obra para o concurso, a Imprensa Nacional – EP torna-se de-
tentora do trabalho premiado, cujo autor cede gratuitamente os respectivos direitos de utilização e au-
toriza, em regime de exclusividade, a Imprensa Nacional – EP a publicar em língua portuguesa,
divulgar, utilizar, explorar e editar, por conta própria, a referida OBRA, em primeira edição, que terá
uma tiragem máxima de 1.000 exemplares, bem como a proceder à sua comercialização em todo o
mundo.
2. Em caso de reedição da obra referida no número anterior, a Imprensa Nacional – EP paga ao res-
pectivo autor, a título de direitos autorais, uma remuneração correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o preço de venda ao público dos exemplares efectivamente comercializados.

Artigo 10.º
1. O autor premiado deve aceitar que a Imprensa Nacional – EP proceda a uma revisão literária dos
originais, na qual sejam eliminadas todas as incorrecções ortográficas ou gramaticais, e resolvidas
as inconsistências com as normas de estilo adoptadas para a publicação do Prémio Imprensa Nacional
de Literatura. 
2. O autor premiado disponibiliza-se a examinar eventuais sugestões, que contribuam para a melhoria
e clarificação do texto, que lhe sejam submetidas para apreciação e aprovação.
3. Os casos omissos são resolvidos pelos membros do Júri em colaboração com a Coordenação do
Prémio e o Conselho de Administração da Imprensa Nacional – EP.

(6343)-MPP/PB-1/1
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Operação  de tapa-buracos 
Apercebi-me  que   está em curso
em Luanda uma operação para
tapar buracos na cidade de
Luanda.  Acredito que dentro
em breve as vias rodoviárias da
capital venham  a ter trânsito
fluído. Não se compreendia a
razão por que  não  se tapavam
buracos em muitos troços da
cidade capital. 
O mau estado de muitas estradas
de Luanda causavam muitos
engarrafamentos. Oxalá  se
tapem todos os buracos  que  há
nas estradas de Luanda, em par-
ticular nas vias de grande cir-
culação de viaturas. 
Moro no bairro Sagrada Espe-
rança, no Distrito Urbano da
Maianga. Gostava que os buracos
que existem em frente  ao Labo-
ratór io  de  Engenharia  de
Angola(LEA) fossem imediata-
mente  tapados. 
Os buracos que estão há muito
tempo   defronte ao Laboratório
de Engenharia de Angola  cau-
sam muitos transtornos ao
automobilistas,que usam fre-
quentemente  a via que liga a

Avenida Revolução de Outubro
à estrada Sagrada  Esperança.
Espero também que se comece
a resolver o problema da ilumi-
nação pública em Luanda. 
Acompanhei uma reportagem
de um canal de televisão ango-
lano que indicou  que é da res-
ponsabilidade do Governo
provincial  de Luanda, e não da
ENDE, a iluminação pública na
capital do país. Luanda está
praticamente às escuras.
É um perigo  para os cidadãos
que circulam com as suas via-
turas   na cidade e para o peões
que podem ser vitimas de assal-
tos, sem que se possa  identificar
os meliantes.
Que se continue a corrigir o que
está mal em Luanda, priori-
zando-se o que  mais preocupa
os habitantes da capital. 
Tenho esperança de que as nossas

autoridades  venham a  atacar
imediatamente este problema
da  iluminação pública na capital
do pais, seja de quem for a res-
ponsabilidade  pela  resolução
deste problema. 
Penso que a capital de um país
deve ser bem tratada . 
DOROTEIA  AFONSO
Bairro Sagrada Esperança 

Poda de árvores
Moro no Prenda , Distrito Urbano
da Maianga, e gostava que se
procedesse á poda  das árvores
que estão no parque infantil
Sagrada Esperança , que se situa
a alguns metros  do chamado
“Campo do Felício”.  
Pode haver a qualquer momento
queda de árvores, que pode causar
prejuízos  materiais  e pôr mesmo
em perigo vidas humanas.
É sempre melhor prevenir do
que remediar. Que as entidades
competentes ordenem  a  poda
das árvores no referido parque,
para bem da comunidade.
JACINTO ANTÓNIO 
Bairro Prenda      
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As autoridades sanitárias  decidiram  estabelecer  novas
restrições, no quadro do combate à Covid-19 no nosso pais,
em face  do aumento dos casos  de infecções com o coronavírus
no país, nomeadamente em Luanda. 

As novas medidas,  levadas a conhecimento dos cidadãos,
justificam-se, tendo em conta a natureza da pandemia que
temos de enfrentar,  para  não corrermos o risco de as unidades
de tratamento da  Covid-19 entrarem  em colapso.

Franco  Mufinda, secretário de Estado da Saúde, ao admitir
que as unidades de tratamento da Covid-19 em Luanda
estão “à beira  de um colapso”, quis alertar a sociedade para
a necessidade  de os cidadãos cumprirem rigorosamente
as medidas de biossegurança que são   recomendadas pelas
autoridades sanitárias. 

Que cada cidadão tome consciência de que  pode ser
infectado pelo coronavírus  se não  seguir as recomendações
das autoridades no sentido nomeadamente do uso da máscara
e do distanciamento  físico. 

Perante  o aumento de número de infecções com o coro-
navírus, e qualquer que sejam as variantes, é  importante
que se diga sempre às pessoas que  a Covid-19 existe no pais,
e   que  devemos  cumprir permanentemente as medidas de
biossegurança, para  evitar que a situação evolua para cenários
mais críticos.

Estamos  a assistir dificuldades  de contenção   das infecções
com  o coronavírus  noutras partes do mundo ( como é o caso
da Índia), com situações dramáticas, que obrigaram a uma
intervenção da comunidade internacional, que tem ajudado
os indianos  com equipamento diverso e vacinas . 

Que os angolanos não subestimem a gravidade  da Covid-
19, que  é uma doença que tem matado muita  gente no mundo,
não  devendo deixar-se  levar por informações falsas de pessoas
que dizem  que o coronavírus  não  existe. 

Que continuemos todos a observar  os cuidados reco-
mendados pelas nossas  autoridades e a tomar as vacinas,
no quadro do programa de imunização. As restrições que
são decretadas  pelas autoridades destinam-se a  salvaguardar
vidas humanas .     

EDITORIAL

C A R T A S  D O S  L E I T O R E S

IMAGEM DO DIA

A Covid-19 e  as novas
medidas restritivas 

DIRECTOR:
Drumond Jaime

DIRECTORES-ADJUNTOS: 
Caetano Júnior e Cândido Bessa

DIRECTOR EXECUTIVO:
Guilhermino Alberto 

DIRECTOR EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO
ÀS EDITORIAS PROVINCIAIS: 

Cândido Bessa 

EDITOR EXECUTIVO: 
Diogo Paixão

EDITORIAS: 
POLÍTICA: 

Bernardino Manje (Editor-chefe), 
Fonseca Bengui (subeditor) e Santos Vilola (Subeditor)

Adelina Inácio, Edna Dala, Gabriel Bunga,
Garrido Fragoso e César Esteves 

OPINIÃO: 
Faustino Henrique

SOCIEDADE: 
Nhuca Júnior (Editor), 

Alberto Pegado (Editor), 
José Meireles (Editor), 

Rodrigues Cambala, André da Costa, Kilssia Ferreira, Manuela Gomes,
Augusto Cuteta, Alexa Sonhi, César André, Edivaldo Cristóvão, 

Carla Bumba, Mazarino da Cunha e Edna Mussalo

REGIÕES: 
Sérgio Chivaca (Editor-chefe), 

Béu Pombal (Subeditor), 

ECONOMIA: 
Cristóvão Neto (Editor-chefe),
Armando Estrela (Subeditor), 

Ana Paulo, Kátia Ramos, Madalena José e Victorino Joaquim

MUNDO: 
Bernardino Fançony (Editor-chefe),

António Canepa(Subeditor) 

DESPORTO: 
Amândio Clemente (Editor-chefe), 

Anaximandro Magalhães (Subeditor), 
António Cristóvão, Armindo Pereira, Teresa Luís, Vivaldo Eduardo, 

António de Brito, Honorato Silva, Job Franco

CULTURA: 
António Bequengue (Editor-chefe), Adriano Melo (Subeditor), 

Francisco Pedro, Amilda dos Santos, Manuel Albano, 
Mário Cohen e Roque Silva

GENTE E FIM-DE-SEMANA: 
António Cruz (Editor-chefe), 

Isaquiel Cori (Editor)
Edna Cauxeiro (Subeditora), 

Ferraz Neto (Subeditor) e Pereira Dinis

EDIÇÕES ESPECIAIS: 
Adalberto Ceita, André dos Anjos, Domingos dos Santos,

Leonel Kassana e Yara Simão

FOTOGRAFIA: 
Kindala Manuel (Editor-chefe), 

José Cola (Editor),
Dombele Bernardo, Eduardo Pedro, João Gomes, 

Maria Augusta, Miqueias Machangongo, Mota Ambrósio, 
Paulo Mulaza, Santos Pedro, Agostinho Narciso, 

Vigas da Purificação, Contreira Pipas e Alberto Pedro

CORRESPONDENTES PROVINCIAIS: 
Adão Diogo (Lunda-Sul), 

Bernardo Capita (Cabinda), 
Jaquelino Figueiredo (Zaire), 

Vladimir Prata (Namibe), 
Isidoro Natalício (Cuanza-Norte), 

Luís Pedro (Cuanza-Sul), 
Pedro Bica (Bengo),

Francisco Curinhingana (Malanje) 
Miguel Ângelo (Huambo), 
João Constantino (Bié),
José Chaves (Andulo),
Jesus Silva (Lobito), 

Estanislau Costa (Huíla), 
Armando Sapalo (Lunda-Norte), 

Silvino Paulo (Uíge), 
Lourenço Manuel (Cuando Cubango), 

Quinito Kanhamei (Cunene), 
Samuel António (Moxico), 

PAGINAÇÃO E ARTE: 
Salvador Escórcio (Editor), Soares Neto (Subeditor), Eugénia Victor, Augusta Lucéu,

Tomás Cruz, Noé Pungue, Evaristo Sacupalica, João Augusto, Maria Messeles, 
Alberto Bumba, Inês Quingando, Margarida Zilungo, Maria da Silva, António Saldanha,

Henrique Faztudo, António Quipuna, Raúl Geremias, Ana Paula Dias, Isabel Fragão,
Manuel Cassenda, Bruno Bernardo, Luquemba Pedro, Damião Cavinda

CARTOON E ILUSTRAÇÃO:
Armando Pululo e Casemiro Pedro

COPY DESK: 
Rui Ramos e Arlindo Soares 

O Jornal de Angola 
utiliza os serviços da ANGOP, AFP, Reuters, EFE e Prensa Latina

PUBLICIDADE: 
(+244) 937 550 262 

(+244) 949 770 006 e-mail: publicidade@jornaldeangola.com

Jovem agricultor, à esquerda, recebe das autoridades material para produção de arroz no município
do Cuemba, província do Bié. A agricultura pode criar milhares de empregos em todo o país

PROPRIEDADE
Edições Novembro, E.P.

SEDE: 
Rua Rainha Ginga, 12-26 

Caixa Postal 1312 - Luanda
Redacção: 222 020 174 

Telefone geral (PBX): 222 036 578/9
E-mail: redaccao@jornaldeangola.ao

Telegramas: Proangola

ESCREVA-NOS 
Cartas recebidas na

Rua Rainha Ginga, 12-26 
Caixa Postal 1312 - Luanda

ou por e-mail: 

escrevaconnoscoJA@gmail.com

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Drumond Alcides Jaime Mafuta

(presidente)

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
Caetano Pedro da Conceição Júnior

Gilson dos Santos Antunes Carmelino
Rui André Marques Upalavela
Eunice Carla Teixeira Moreno

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS
Jaime Victorino Azulay 
Cândido Bessa Receado



11Segunda-feira
10 de Maio de 2021OPINIÃO

O homem tornou-se o maior
inimigo de si mesmo 

Adebayo Vunge

IMPRESSÕES DIGITAIS

No passado dia 22 de Abril celebramos o Dia Internacional da
Terra, instituído pelas Nações Unidas, alguns anos antes da
Cimeira de Paris, altura em que todos recebemos um soco no
estômago ante o que se estava a passar no Planeta – o aquecimento
global está em níveis altamente perigosos, fruto, em grande
medida, da acção do homem, o que alguns filósofos chamam
de “antropocentrismo devorador”.
A nossa era é marcada por alguns fenómenos que colocam em

causa não apenas a humanidade, no sentido em que o ser humano
tornou-se o maior inimigo de si mesmo, como o próprio planeta,
não obstante tudo o que possa ocorrer em matéria de autorrege-
neração, está também em perigo.
A sociedade do consumo, a globalização, o avanço incontrolável

da ciência e da tecnologia, o terrorismo, para além de outros fenó-
menos circunstanciais, mas de impacto sobre a humanidade,
devem levar-nos a um campo de profunda reflexão sobre o destino
que estamos a dar ao planeta, mais do que isso, o futuro que
estamos a reservar para as próximas gerações. Alguém questionava
recentemente, num artigo, sobre o que será da humanidade caso
algum grupo terrorista tenha acesso à bomba atómica…
Para além de toda a produção científica com as evidências da

gravidade da situação, um sinal claro foi dado pelo Papa Francisco
que publicou, em 2015, uma encíclica (Laudato Si) sobre a
preservação do meio-ambiente, com base numa premissa única,
válida e relevante para os cristãos-católicos e não só: “é preciso
cuidar da natureza, porque é criação, dom e presente de Deus”.
Para além da nuvem catastrófica dos últimos tempos, a verdade

é que em algumas latitudes começam a surgir sinais muito claros
de descarbonização, nem sempre incompatíveis com o crescimento
económico, apesar do seu custo largamente superior às fontes
fósseis tradicionais que ainda alimentam as necessidades energéticas
mundiais. Não podemos perder de vista o quanto os países desen-
volvidos estão a dar largos passos para a era pós-petróleo.
Com base em estudos, o proeminente intelectual canadense,

Steven Pinker, autor do livro best-seller “O Iluminismo Agora”,
lembra-nos o seguinte: “Quando os países ricos, como os EUA
e o Reino Unido, começaram a industrializar-se, emitiam cada
vez mais CO2 para produzir um dólar do PIB, porém inverteram
esta marcha em 1950 e desde então têm estado a registar  emissões
cada vez menores. A China e a Índia estão a seguir o mesmo
caminho, atingindo o valor máximo de emissões no final das
décadas de 1970 e 1990, respectivamente”. 
É claro que Pinker é um negacionista, embora, de forma lacónica,

partilhe as teses do Papa Francisco, quanto ao facto dos maiores
prejudicados das alterações climáticas, ou se quisermos mais
claros, do aquecimento global, são os segmentos populacionais
mais vulneráveis e as regiões do mundo onde estes habitam.
É claro para nós que este dilema vai indubitavelmente perseguir

a agenda de crescimento económico dos países em vias de desen-
volvimento pois “a evasão da pobreza requer energia abundante”.
É claro para nós que a industrialização de  África, ou se quisermos

de Angola, fica, a priori, comprometida. A nossa industrialização
está fortemente dependente da electrificação, seja por fontes
térmicas, eólicas, solar ou hídrica, e as necessidades tendem a
aumentar por razões económicas, mas igualmente fruto do boom
demográfico que se assiste. Pelo contrário, episódios como a des-
florestação começam a ganhar corpo e é urgente uma acção coor-
denada no sentido de revertermos esse quadro.
É claro que os nossos fenómenos recorrentes de seca em

contraste com as enchentes noutras regiões são um sinal das
aludidas alterações climáticas, sobre as quais é urgente agir. Agir
como tem feito o Vice-Presidente da República, o professor Bornito
de Sousa que apadrinhou a causa do repovoamento dos mangais
no litoral angolano. Agir no sentido de combatermos ferozmente
a desflorestação que se assiste algures no Uíge, Kwanza-Norte,
Cuando Cubango sem o respectivo e legal repovoamento. Agir
também no sentido de sensibilizar a nossa população sobre os
pequenos gestos que devemos assumir no nosso quotidiano,
desde logo na forma como lidamos com o lixo doméstico e o
plástico, com todas as consequências sanitárias (como vemos
ocorrer em Luanda) e com impacto nos oceanos. O estado em
que ficam as praias de Luanda após as chuvas é um alerta.
Cuidar do ambiente é o imperativo ético-moral dos nossos

tempos pois é urgente invertermos o quadro. Ao ritmo em que
as coisas iam (ou vão?) - a pandemia veio mostrar-nos o quanto
é possível e a responsabilidade dos homens que tudo querem,
tudo fazem, tudo devoram. Sim, nós mesmos. – com a fúria
consumista, a elevada mobilidade das pessoas com meios de
transporte altamente poluentes, a indústria extractiva e de
construção com materiais pouco ecológicos – o homem e o planeta
estavam em risco fruto do lastro de destruição e emissão de gases
poluentes que se assiste diariamente. 
É importante, mesmo no cenário tão adverso como o que

vivemos, pensarmos em compatibilizar a nossa vida e a nossa
existência. Não adianta pensarmos que é um problema dos outros.
Estamos a sofrer e por isso urge agir no sentido individual e
colectivo. Isto não é idealismo, é realismo, é pragmatismo. 

Ismael Mateus 

PRAÇA DA LIBERDADE

“Angola
perde um filho

que se
notabilizou
como um
deputado

interventivo,
um profissional
da comunicação

social  e da
dramaturgia “

Luísa Damião
Vice-Presidente  do MPLA, em
reacção à morte do deputado da

UNITA Raul  Danda

“Neste
momento difícil,

as palavras
revelam-se
insuficientes
para consolar
e confortar
a perda

irreparável
de um ente
querido

(Raul Danda),
sobretudo

quando se trata
de um filho,

irmão, esposo
e pai extremoso,
com invulgares

qualidades
humanas”

Idem

“Conhecemos 
o Dr. Raul (Danda),
as suas valências
políticas e técnicas
e, portanto, é o país
que perde um do
seus  melhores

filhos. (...)
Perdemos um

advogado do povo”
Álvaro Daniel

Secretário -geral da UNITA 

“O Governo
moçambicano  
tem pedido

auxílio.
Tentaremos enviar
uma missão de
formação  como
aquela que temos
no Sahel. O Sahel
é um caso. Agora
estamos a estudar
a possibilidade
de alargar a

Moçambique “
Josep Borrell

Alto Representante  da União
Europeia para  a Política Externa e
de Segurança , referindo-se á
situação  em Cabo Delgado, que
tem sido atingido por acções

terroristas

C I T A Ç Õ E S

A cada três de Maio as associações de jornalistas
deveriam declarar um tema central para os doze
meses seguintes. O período até 3 de Maio de 2022
deveria ter como objectivo central a eleição dos
conselhos de redacção em todas as redacções
com mais de cinco jornalistas com a carteira pro-
fissional em uso. E, assim, por doze meses, deve-
riam todos os jornalistas e suas organizações con-
tribuir de diferentes formas para a implantação
dos conselhos de redacção como órgãos repre-
sentativos dos jornalistas em questões deontoló-
gicas e profissionais.
Depois de alcançado o objecti-

vo da constituição da Comissão
da Carteira e Ética, a arquitectura
da ética e deontologia da classe
jornalística só estará completa e
devidamente entrelaçada se forem
criados os conselhos de redacção. 
Parece mais do que óbvio que

o patronato, seja púilico como pri-
vado, não vê com bons olhos a
criação desses órgãos, como prova
a contínua ilegalidade em que qua-
se todos os meios de comunicação
social incorrem  mas também o
facto dos conselhos de redacção
servirem de contrapeso à perni-
ciosa influência dos patrões sobre
a actividade jornalística.
Apesar de toda a má vontade

dos patrões, uma boa parte da
responsabilidade pela inexistên-
cia dos conselhos também deve
ser assacada aos próprios jorna-
listas. Ao longo dos anos, a classe
jornalística tem sido marcada
pelo individualismo e permissivi-
dade ao divisionismo. Diferenças
estratégicas imaginárias entre as-
sociações e antagonismos de or-
dem pessoal e partidária tem vin-
do a fragilizar todos os esforços
de unidade e coesão da classe.
Entre as consequências do indi-
vidualismo geral está sem dúvida
a letargia à volta dos conselhos
de redacção. Tratando-se de uma
matéria de auto-regulação, por um lado e não
carecendo de nenhuma outra autorização de
“ordens superiores”, por outro, os jornalistas de-
veriam ser capazes de tomar as rédeas do seu
próprio destino e avançar para as eleições dos
seus representantes na redacção.
Os conselhos são importantes porque assegu-

ram de modo colectivo a observância da ética e
da deontologia. Muitas das violações da ética jor-
nalística acontecem porque os jornalistas não se
podem individualmente opor a elas, sob pena do
“atrevido” desaparecer das pautas de reportagens,
o chamado “engavetamento” ou até perder o em-
prego. Compete ao conselho de redacção analisar
todas as questões do género que lhe sejam apre-
sentadas por qualquer jornalista e pronunciar-se,

com voto deliberativo, sobre a actuação ética e
deontológica do órgão ou de qualquer outra que
se relacione com o exercício da actividade profis-
sional dos jornalistas.
Neste ano dedicado aos conselhos de redac-

ção, a pressão deveria ser exercida sobre os jor-
nalistas para que ganhem a coragem de lutar
pela sua autonomia editorial, organizando o
quanto antes eleições internas de escolha de
profissionais que se comprometam com os prin-
cipais mais elementares da actividade jornalística
como o “factchecking”, o contraditório e a não

manipulação politica ou a es-
pectacularização comercial
dos conteúdos informativos.
Convém lembrar que o con-

selho tem a responsabilidade
de pronunciar-se sobre a justa
causa de despedimento de jor-
nalistas e também tem um con-
junto de competências no âm-
bito deontológico e disciplinar.
Como célula da Comissão da
Carteira e Ética, os conselhos
devem ser os primeiros a soli-
citar que os casos de abusos
da liberdade de imprensa ou
de violação deontológica sejam
punidos. Seria, por exemplo,
seu dever denunciar à CCE os
casos actuais em que, por um
lado, são emitidas carteiras pro-
fissionais para devolver o pres-
tígio aos jornalistas e, por outro
lado, os principais os órgãos
públicos continuam a ter gente
em situação de incompatibili-
dades a fazer jornalismo.
A existência de conselhos

de redacção ganha particular
destaque no exercício da cláu-
sula de consciência, que é a
prerrogativa que a lei de im-
prensa e o estatuto dão aos jor-
nalistas de rejeitarem exprimir
ou subscrever opiniões ou a de-
sempenhar tarefas profissionais
contrárias à sua consciência,

sem que, em virtude de tal recusa, passem a ser
alvos de  medida disciplinar. 
Os conselhos de redacção são peças centrais

para o uso da cláusula de consciência, enquanto
um direito específico do jornalista, lhe permite
rescindir o vínculo laboral, com justa causa,
quando se sentir violentado na sua consciência
por uma”alteração profunda na linha editorial
ou natureza” do órgão de comunicação social
em que trabalhe. 
Perante isso, não temos duvida de  que mais

do que a terceiros, exige-se que os jornalistas te-
nham coragem, saibam lutar pelos seus próprios
direitos, enfrentar o individualismo e a mentalidade
de conformismo para manter, como vulgarmente
se diz, “a panela acesa já em casa”. 

Os jornalistas devem ter a coragem 
de lutar pelos seus direitos

Os conselhos são
importantes porque
asseguram de modo

colectivo a
observância da ética
e da deontologia.

Muitas das violações
da ética jornalística
acontecem porque
os jornalistas não se

podem individualmente
opor a elas, sob pena

do “atrevido”
desaparecer
das pautas de
reportagens,
o chamado

“engavetamento”
ou até perder
o emprego

DR



SUINICULTURA EM MALANJE 

Um total de quatro milhões
de dólares foi investido pela
Fazenda  Agropecuár ia
“África”, no município do
Quela, em Malanje, para
aumentar a  produção de suí-
nos em grande escala, infor-
mou o responsável do projecto.
Luís Castro, que falava

durante a visita do governa-
dor Norberto dos Santos
“Kwata Kanawa” disse que
actualmente, a fazenda conta
com uma produção de 1.065
cabeças de gado suíno e 100
de bovinos.
O projecto agro-pecuário

conta com 300 suínos, que
reproduzem cerca de 7.400
por ano, com um peso que
varia entre 90 a 100 quilos.
O gestor acredita que com

a força de vontade, o pro-
jecto pode “ir mais longe”,
e criar mais postos de tra-
balho para os jovens.
A fazenda também tem

feito a venda de leitões,
acrescentando que a inten-
ção é aumentar a produção
em grande escala. Foram
criados 45 postos de trabalho,
mas a intenção é aumentar
para 145. 
Frisou que a produção

agrícola é outro foco da sua
fazenda implantada há dez
anos no município do Quela. 

Investir na agro-pecuária
Na ocasião, o governador pro-
vincial, Norberto dos Santos,
Kwata Kanawa, realçou que o
empreendimento demonstra
a força de vontade que as pessoas
têm de investir na actividade
agro-pecuária, tendo apelado
os empresários a seguirem o
exemplo com vista o desen-
volvimento da província.
Disse que o governo pro-

vincial dispõe de um talho
e que pode ser vendido a
entidades privadas, como
pode ser o caso da Fazenda
África desde que deposite
os valores na Conta Única
do Tesouro.
O governador salientou

que é preciso encontrar
alguém com experiência
para a venda da carne de
po rco  p roduz i d a  p e l a
Fazenda África.
Referiu que a agropecuá-

ria é um processo “muito
longo”, mas é preciso dar
esse contributo à juventude.
O jovem João Carlos, de

22 anos de idade, disse estar
satisfeito por ter obtido o seu
primeiro emprego na fazenda,
o salário que recebe  tem con-
tribuído para a melhoria das
condições de vida.

Eduardo Cunha 
e Venâncio Victor | Malanje

Kílssia Ferreira

A Academia Industrial
Rachel Wakua fez, sábado,
numa unidade hoteleira,
em Luanda, o lançamento
oficial do “Projecto Coelho”,
uma iniciativa empresarial
que visa estimular o con-
sumo da carne de coelho
em Angola. 
A Academia Industrial

Rachel Wakua, um centro
de formação de agro-negó-
cio, desenvolve o projecto
por via da criação e venda
de coelhos para abate a pes-
soas singulares e colectivas. 
Discursando na cerimónia

de apresentação do projecto,
a directora da academia,
Rachel Simão, referiu que a
iniciativa visa tornar acessível
a carne de coelho através de
preços apelativos, algo que
ainda não acontece em
Angola por ser importada a
maioria da carne de coelho
consumida no país. 
A empresária considerou

o “Projecto Coelho” um
“grande desafio” para o
mercado angolano e garan-
tiu que a comercialização
da carne de coelho gera
auto-sustentabilidade a
muitas famílias.   
Formada em Adminis-

tração de Empresas, Rachele
Simão acentuou, quando
fazia referência à auto-sus-
tentabilidade, que uma coe-

lha pode produzir de sete a
dez crias numa gestação,
que ocorre a cada 30 dias. 
A gestora da Academia

Industrial Rachel Wakua
disse esperar que o projecto
atraia muitos investidores
interessados no negócio e
referiu que a carne de coelho
é muito fácil de ser confec-
cionada e fornece proteínas
de alto valor nutricional e
vitaminas do complexo B
que fortalecem o funciona-
mento do coração. 
Rachel Simão informou

que a empresa promotora do
projecto está preparada para
dar formação e acompanhar
todos os cidadãos interessados
em investir no agro-negócio.  
A empresária disse esperar,

também, que o projecto de
industrialização do coelho
venha a contribuir para a expan-
são do comércio entre os países
africanos e a entrada de mais
empreendedores na cunicultura
(ramo da zootecnia que trata
da criação de coelhos).
A Academia Industrial

Rachel Wakua, pertencente
à empresa Rachel Wakua &
Filhos Limitada, tem con-
tribuído para o aumento do
conhecimento de empreen-
dedores na área do agro-
negócio, ministrando, entre
outros, cursos intensivos
de agricultura, avicultura,
piscicultura, suinicultura
e cunicultura. 

Fazendeiro investe 
4 milhões de dólares

INVESTIMENTO PRIVADO 

“Projecto Coelho”
estimula consumo
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COMPETITIVIDADE

A Sonangol vai renovar a
frota de petroleiros, com a
aquisição de navios trans-
portadores da linha Suez-
max, segundo informa um
Boletim da empresa estatal. 
A fonte indica que a petro-

lífera nacional firmou com
a empresa  sul-coreana
Hyunday Samho Heavy
Industry (HSHI), Co. Ltd,
um acordo para a construção
de dois navios petroleiros
de grande porte.
As embarcações, com

capacidade bruta de 158 mil
TM e de transporte de cerca
de um milhão de barris de
petróleo bruto, vão reforçar
a  frota internacional da
Sonangol na referida classe,
actualmente composta por
nove  navios.
O Suezmax, cujo tempo

de vida útil é de 20 anos, tem
a designação derivada do facto
de poder transitar pelo Canal
de Suez, apesar da sua impo-
nência e enorme capacidade
de transporte de barris.
Com a compra, a Sonangol

“chancela” a manutenção de
um segmento do negócio do
Shipping, que garante a
modalidade de entrega de
petróleo nos destinos soli-
citados pelos adquirentes,
com a segurança e qualidade
indispensáveis, sem a neces-
sidade de recurso ao freta-
mento de meios de terceiros. 
A aquisição, cujo processo

de negociação foi encabe-
çada pela Unidade de Tra-
ding e Shipping, resulta da
necessidade de substituição
de algumas embarcações
cujo tempo de vida se apro-
xima do l imite  técnico
convencionado.
O investimento, sublinha

a fonte, é totalmente cus-

teado com meios próprios
(Sonangol)  “pela auto-
suficiência do negócio,
assegura a  vitalidade e
rejuvenescimento de meios
que sustentam um negócio
consolidado e, desde cedo,
revelado como segmento
estratégico e claramente
lucrativo para o país dada
a sua preponderância para
à economia nacional”.
Os navios  serão entregues

no primeiro semestre de
2023, a primeira unidade, e
no segundo semestre do
mesmo ano, a segunda.

Histórico
Há quase quatro anos, a
Sonangol  adquiriu dois
novos petroleiros, do tipo
Suexmax, com capacidade
para um milhão de barris
de petróleo, aumentando

para 12, o número de navios
disponíveis  na frota  de
transporte e comercialização
de petróleo bruto.
Baptizados com os nomes

de Sonangol Cazenga, em

homenagem a um dos muni-
cípios históricos de Luanda,
e Sonangol Maiombe,  que
distingue a segunda mais
importante área florestal do
mundo, em Cabinda, os dois
navios foram construídos
pela empresa DSME, da
Coreia do Sul, nos estaleiros
de Okpo,  e  apresentam
várias inovações e tecnologia
de ponta que se reflectem
no desenho original e no
desempenho de navegação
em alto mar.
Na altura, o documento

referia que os dois navios
entrariam em serviço de
imediato, fazendo viagens
inaugurais diversos trans-
portes já fretados por empre-
sas do Médio Oriente. A
maioria dos tripulantes dos
novos navios é de naciona-
lidade angolana.
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As embarcações vão ter a capacidade bruta de 158 mil TM e de transporte de cerca de um milhão de barris de petróleo bruto

Sonangol vai reforçar 
frota com dois petroleiros
Os navios  de grande porte estão a ser construídos por uma empresa sul-coreana
que prevê entregar a primeira unidade no I semestre de 2023, e a segunda no
mesmo ano, cuja meta é garantir o transporte e a comercialização do crude bruto   

ECONOMIA

A Unidade de Negócios de Explo-
ração  e Produção (UNEP) da
Sonangol está a desenvolver, o
projecto Workover que, durante
seis meses (Fevereiro a Agosto)
prevê a reparação ou substituição
das completações nos Blocos
3/05 e 3/05A, nas plataformas
BUF-F1, e COB-F1, com o objec-
tivo de aumentar a produção.

Segundo o Boletim da petro-
lífera, o projecto não é novo,
já que esta Unidade de Negócio
que tem no seu histórico mais
recente a realização de um wor-
kover em 2015, num dos poços
(BUF110) e, por sinal, na mesma
plataforma (BUF-F1), onde se
inicia a actividade neste ano.
A diferença é que, em 2015, a
operação foi executada com
uma sonda e a actual conta

com o concurso de uma Unidade
Hidráulica de Workver-HWU.

A iniciativa está alinhada ao
plano estratégico da companhia,
materializa-se pela iniciativa
de revitalização dos campos
petrolíferos maduros com o
objectivo de prolongar o tempo
de vida dos poços. 

Citado pela publicação, o
responsável do Departamento
de Completação e Intervenção
de poços, Tshissola Tambwe,
disse que o projecto Workover
é uma oportunidade para a
melhoria da condição dos poços.

Por sua vez, o engenheiro
José Nzau disse que o projecto
Workover representa uma das
“maiores” oportunidades de
restauração da integridade
dos poços e incremento da

produção a nível do Bloco 3. 

Objectivo do projecto
O projecto Workover é a desig-
nação atribuída às intervenções
efectuadas nos poços com o
objectivo de manutenção da
produção de óleo ou gás, e
engloba dentre outras, as ope-
rações de restauração, estimu-
lação e limpeza de incrustações.

Este projecto, que visa igual-
mente o aperfeiçoamento dos
processos de segurança nas ins-
talações, conta com a partici-
pação das empresas Northec,
Baker, Halliburton, Wilog, Schlum-
berger e Welltec. Angola  tem
uma produção de 1,2 milhões
de barris de crude por dia, volume
que poderá  alterar, com a entrada
em  acção de novos campos.

Petrolífera estatal revitaliza campos de produção 

O investimento
assegura a

vitalidade e
rejuvenescimento

de meios que
sustentam um

negócio
consolidado,

revelado como
segmento

estratégico e
lucrativo para 

o país dada a sua
preponderância
para a economia 

nacional  



Breves

Envolvido em diversoscasos
de corrupção e depois de
recusar apresentar demissão,
como lhe havia sido exigido
pelo partido, o secretário-
geral do ANC foi agora sus-
penso   a té  que  os  seus
pendentes com a justiça
estejam completamente
ultrapassados.

O Congresso Nacional
Africano (ANC), partido no
poder  na  Áfr ica  do  Sul
anunciou ontem a decisão
de suspender o seu secre-
tário-geral, Ace Magashule,
visado pela justiça em vários
casos de fraude e corrupção.
Segundo a BBC, a suspensão
começou a contar desde o
dia 8 deste mês e vigora até
à conclusão dos processos
judiciais em curso.

De acordo com Jessie
Duarte, secretário-geral
adjunto e signatário da carta
enviada a Magashule,  a
anunciar a decisão, o partido
havia  dado um prazo de 30
dias para que o secretário-
geral  se  demitisse do cargo,
o que não veio a acontecer.

“Ace Magashule está sus-
penso até à conclusão dos
processos judiciais, uma vez
que só pode ser expulso por
decisão tomada em con-
gresso do partido. Deste
modo, terá mais tempo para
preparar  melhor  a  sua
defesa”, disse Jessie Duarte.

A polícia tchadianadispersou,
ontem, com gás lacrimogéneo,
algumas manifestações de
dezenas de pessoas que pro-
testaram em N'Djamena con-
tra a Junta Militar que assumiu
o poder após a morte do Pre-
sidente Idriss Déby Itno.

As autoridades militares
proibiram, sexta-feira,  reu-
niões agendadas para sábado,
pela Wakit Tamma, uma coli-
gação de partidos da oposição
e representantes da sociedade
civil, que convocou mani-
festações contra o Conselho
Militar de Transição (CMT),
liderado pelo filho de Idriss
Déby, Mahamat Idriss Déby,
que concentra quase todos
os poderes.

De acordo com a Agência
France Press (AFP), a polícia
esteve “fortemente desta-
cada” nas ruas da capital e
no 6º distrito de N'Djamena,
no sul da cidade, usando gás
lacrimogéneo para dispersar
uma tentativa de comício na
First Africa Square. A norte,
no 5º distrito, um pequeno
grupo de manifestantes quei-
mou bandeiras francesas.

A França foi acusada pela
oposição de apoiar o novo
poder, depois de o Presidente
Emmanuel Macron ter estado
em N'Djamena  para  se

encontrar com as novas auto-
ridades, por ocasião do fune-
ral do marechal Déby, tendo
sido o único Chefe de Estado
ocidental a marcar presença.

Desde a morte do Presi-
dente Déby, Mahamat Idriss
Déby dissolveu a Assembleia
Nacional e assumiu o título
de Presidente da República,
apoiado por 14 generais leais
ao seu falecido  pai.

Em 27 de Abril, seis pes-
soas foram mortas em N'D-
jamena e no Sul do Tchad,
segundo as autoridades,
nove segundo uma ONG
local, durante manifesta-
ções convocadas pela opo-
sição e pela sociedade civil,
e proibidas pelas autorida-
des. Mais de 600 pessoas
foram presas.

No  passado  fim-de-
semana, a Junta Militar ins-
t i t u iu  po r  d e c re to  um
Governo de Transição com-
posto por 40 ministros e
secretários de Estado, estando
quase todos os cargos nas
mãos de membros do Movi-
mento de Salvação Patriótica
(MPS), partido de Idriss Déby.

Dois membros do partido
do adversário histórico do
Marechal Déby, Saleh Keb-
zabo, entraram no Governo
de Transição.

Actualmente em liberdade
sob fiança, Magashule será
julgado no próximo mês de
Agosto, juntamente  com
outros 15 acusados, enfren-
tando  21 acusações de fraude
e corrupção relacionadas
com o seu mandato como
primeiro-ministro da pro-
víncia de Free State Premier
numa l ic i tação  de  17 ,6
milhões de dólares.

Na semana passada, Cyril
Ramaphosa admitiu que o
partido governante na África
do Sul poderia ter feito mais
para impedir a corrupção
do Estado durante a presi-
dência do seu antecessor,
Jacob Zuma. Ramaphosa

admitiu que, ao longo dos
anos, o ANC se havia tor-
nado ciente da má-fé e do
cl ientel ismo dentro  do
Estado e dentro das suas
próprias fileiras.

Durante o seu depoimento
perante um painel judicial
que investiga alegações de
corrupção e fraude sob a
presidência de Jacob Zuma,
Ramaphosa disse que o
suborno “corroeu” os valores
constitucionais e “minou o
Estado de Direito”, e garantiu
que “não mais serão tole-
rados no  país casos que aten-
tem contra os interesses do
Estado, independentemente
de quem os praticar”.
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Manifestantes  protestaram ontem contra  a Junta Militar

ACUSADO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO TENSÃO NO TCHAD

FUTURO DO CONTINENTE EM DEBATE 

Polícia reprime
dezenas de pessoas

DR

Partidários de Magashule queriam que ele pedisse demissão ao invés de ser afastado 

ANC anuncia suspensão
do seu secretário-geral

O  P re s i d e n t e f rancês ,
Emmanuel Macron, defen-
deu, ontem, em Estrasburgo,
a necessidade de a União
Europeia ser “mais rápida e
eficaz”, no lançamento oficial
da Conferência sobre o Futuro
da Europa, que espera que
contribua para “um novo
alento democrático”. 

“A nossa democracia
europeia é uma democracia
de compromisso e de equi-
líbrio, o que é uma virtude
que devemos proteger como
um tesouro, mas também é
uma debilidade quando se
perde nos seus próprios pro-
cedimentos”,  observou
Macron, comentando que
“tal não é uma fatalidade”,
pois é possível “recuperar a
eficácia e a ambição”.

O Chefe de Estado francês,
que proferiu o discurso inau-

gural da cerimónia oficial de
inauguração da Conferência
sobre o Futuro da Europa,
celebrou, ontem, em formato
híbrido, no Parlamento Euro-
peu, na localidade francesa
de Estrasburgo, defendeu
que, “perante o autoritarismo,
a única resposta válida é a
autoridade da democracia,
e esta só pode ser ganha atra-
vés da eficácia e rapidez”.

“Temos de chegar a uma
eficácia e ambição para,
perante crises e adversida-
des, podermos decidir de
forma mais rápida e, sobre-
tudo, de forma mais deci-
dida”, defendeu, dando
como exemplo os “meses”
que a UE leva a tomar deci-
sões de investimento “cinco
ou dez vezes menores” que
aqueles decididos pelos Esta-
dos Unidos.

Macron advoga Europa
“mais rápida e eficaz”

CONFRONTOS EM JERUSALÉM

Papa apela para o fim da violência 

Ace Magashule está a contas com a justiça por ser suspeito
de crimes de corrupção, fraude, entre outras anormalidades

IRMÃO DE KABILA
DESTITUÍDO DO CARGO
DE GOVERNADOR 
O governador da província
de Tanganyika, Zoe Kabila,
Sudeste da República
Democrática do Congo
(RDC), foi quinta-feira
destituído do cargo pelos
deputados provinciais na
sua ausência, informou,
ontem, a France Press
(AFP). Na moção de
censura, os 13 deputados
provinciais, membros da
União Sagrada, criada pelo
Presidente Félix Tshisekedi,
acusam Zoe Kabila “ de má
gestão, falta de respeito  à
Assembleia Provincial e às
autoridades locais”.
Irmão mais novo do ex-
Presidente, Joseph Kabila,
Zoe Kabila, está retido em
Kinshasa pelo Governo
central,  explicou à AFP, o
deputado Dominique Bota,
membro da Frente Comum
para o Congo (FCC), que
agrupa os partidários de
Joseph Kabila. Segundo
Bota, doze deputados da
FCC foram impedidos pelas
Forças da Ordem de aceder
à sala da plenária.

DESLIZAMENTO  
EM MINA DE OURO
PROVOCA 15 MORTOS
Um deslizamento de terra
numa mina de ouro matou,
ontem, pelo menos 15
pessoas no Nordeste da
Guiné-Conackry, segundo o
Governo do país. De acordo
com a AFP, a tragédia
aconteceu na província de
Siguiri, a 800 quilómetros
da capital Conackry.
Em nota, o Governo
avançou  que iniciou uma
investigação para apurar
as causas do deslizamento.
Duas mulheres estão entre
os mortos. As demais
vítimas ainda aguardam
reconhecimento de
familiares. A região abriga
algumas das maiores
reservas de ouro do país
da África Ocidental e elas
são conhecidas por
apresentarem perigo
aos escavadores devido
aos poços estreitos
e falta de protecção.

LÍDER DOS TALIBÃS
DEFENDE CRIAÇÃO 
DE SISTEMA ISLÂMICO 
O líder máximo dos talibãs
defendeu, ontem, a criação
de um sistema islâmico no
Afeganistão composto por
todos  os sectores da
sociedade afegã, a
implementar aquando
da saída das tropas
estrangeiras, prevista
para 11 de Setembro.
“Após o fim da ocupação,
teremos um sistema
islâmico que incluirá
os afegãos, no qual todos
se sentirão representados
e ninguém verá os seus
direitos violados”, disse
o líder talibã, Hibatullah
Akhundzada, numa
mensagem revelada no
âmbito do Eid-ul-Fitr,
feriado que marca o fim
do Ramadão na próxima
semana, citada pela
agência de notícias EFE.
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O príncipe Misuzulu Zulu, 46
anos, foi indicado sucessor do
seu pai, o rei Goodwill Zwelithini,
falecido em Março último, anun-
ciou, ontem, a televisão sul-afri-
cana, citada pela Efe. Misuzulu
foi designado novo rei dos zulus,
no testamento da sua mãe, a
rainha Shiyiwe Mantfombi Dla-
mini, falecida  no dia  30 de Abril
último , aos 65 anos de idade.
Depois de meio século de rei-

nado, Goodwill Zwelithini morreu
a 12 de Março último, aos 72
anos, vítima de complicações
ligadas a diabetes.  

“Pela presente, indico e
nomeio Misuzulu Zulu como
meu sucessor ao trono”, afirma
o testamento da defunta rainha. 
A carta da rainha, legando

a monarquia ao seu filho pri-
mogénito data de 23 de Março,
na véspera da sua nomeação
como regente do trono.
Desde a morte da rainha,

que era a terceira esposa de
Goodwill Zwelithini e irmã do
rei do eSwatini, Mswati III, várias
facções da família real tentaram
colocar o seu favorito na corrida
ao trono.

Novo rei dos zulus 

O Papa Francisco apelou,
ontem, ao fim da violência
em Jerusalém, um dia após
novos confrontos, que pro-
vocaram mais de 90 feridos
naquela cidade.

“A violência só gera vio-
lência. Vamos acabar com
esses confrontos”, disse o
Papa, citado pela agência
d e  n o t í c i a s  f r a n c e s a
France-Press.

Francisco apelou a todas
as partes para que seja res-
peitada “a identidade mul-
tirreligiosa e multicultural
da cidade santa e a frater-
nidade possa prevalecer”.

Durante a mensagem
dominical, após a oração, o
Papa falou também do mau
ambiente na Colômbia, outro
país que tem sido assolado
por actos de violência.

“Expresso a minha preo-
cupação com as tensões
e violentos confrontos
na Colômbia, que causa-
ram muitas mortes e feri-
dos”, disse.

Na Colômbia registou-
se, ontem,  o 11º dia de pro-
testos contra o Governo de
Iván Duque,  segundo a
Agência de Notícias Espa-
nhola ( EFE).



Leonel Kassana/ Chibia

Na vila da Chibia, pouco
mais de 40 quilómetros a
sul da cidade do Lubango,
foi desenhado, há oito anos,
um projecto empresarial
com potencial para revolu-
cionar a história agrícola de
Angola, ao apostar num pro-
grama de multiplicação de
sementes de milho, batata
rena e feijão.
Com unidades de produ-

ção nos municípios da Chibia
e Humpata,  na Huíla,  e
Ombandja, no Cunene, o
projecto,  desenvolvido pela
Jardins da Yoba, empresa
que actua nos ramos da agri-
cultura, pecuária e indústria,
pretende contribuir, de forma
significativa, para o aumento
progressivo da independên-
cia alimentar do país.
Em 2016, o grupo empre-

sarial foi indicado pelo Pro-
grama Nacional de Sementes
para, numa parceria com IIA
(Instituto de Investigação
Agrária) e o CIMMYT (Centro
Internacional de Melhora-
mento do Milho e Trigo),
corporizar o melhoramento
e selecção de sementes.

Em reportagem no Sul
de Angola, “Andando o país
pelos caminhos da agricul-
tura  e do desenvolvimento”,
o Jornal de Angola esteve
numa das fazendas, a da
Mukuma, situada pouco
mais de dez quilómetros da
vila da Chibia e pode ver a
estratégia seguida para a
incorporação científica, tec-
nológica e da cadeia de negó-
cios, no caminho para uma
produção e multiplicação
sustentável e permanente
de sementes.
A referência que se tem,

hoje, deste projecto é de que
a multiplicação de sementes
pode, também  ser um cami-
nho a seguir, num momento
em que Angola está con-
frontada com uma seca
severa, com impacto muito
significativo para as reservas
alimentares.

Referenc iada  nesse
domínio, o Grupo Jardins
da Yoba está indexada ao
mercado da África Austral
e investe em tecnologia de
vanguarda e no “know-
how” dos melhores enge-
nheiros e técnicos, algo que
lhe permite contribuir para
a produção e diversificação
da economia com produtos
de “excelência”, como nos
foi dito na Chibia por técnicos
envolvidos no projecto, cujo
investimento já vai em 10
milhões de dólares.
A convicção que há nesta

companhia agrícola é que o
prestígio das variedades de
sementes de milho e de
batata que produz, a sua
aceitação e valorização pelas
empresas agrícolas, agri-
cultores e camponeses jus-
tificam o investimento feito
até aqui, para a sua expansão
e especialização.

Em conversa informal
com técnicos que trabalham
no projecto, percebe-se,
facilmente, a preocupação
com o aprimoramento da
qualidade dos grãos, para a
obtenção de óptimas colhei-
tas pelos utentes de sementes
multiplicadas. Há, pois, cau-
tela no manejo, para evitar
falhas que comprometam
todo o processo.
Uma maior procura em

relação à efectiva capacidade
de oferta, aumento da carên-
cia interna em relação à
semente importada, com a
tendência em alta da procura
no país, resultado da corrida
ao sector agrícola, são apon-
tados, também, como razões
de “peso”, para esse inves-
timento no segmento da
multiplicação de sementes.

As soluções inovadoras
no segmento de sementes,
desenvolvidas no Jardins da
Yoba, estão, também, em
linha com as oportunidades
de negócios, com a tendência
da procura em alta, à luz do
PIAAPF (Plano Integrado de
Aceleração da Agricultura e
Pescas Familiar), sobretudo
o apoio à agricultura familiar,
que representa o maior
volume de comércio.

À reportagem do Jornal
de Angola foi explicado,
com detalhe, que um dos
principais objectivos é, pre-
cisamente, a intervenção
para o estabelecimento de
uma reserva fitogenética e
o asseguramento dos desen-

volvimentos científicos,
para capitalizar o seu apro-
veitamento económico, algo
que passa pelo estabeleci-
mento  de  um Catá logo
Nacional de Variedades.  Os
peritos do projecto sinali-
zaram o seu  impacto para
a diversificação económica,
com maiores taxas de incor-
poração nacional, o que abre
caminho para a substituição
directa e indirecta de bens
passíveis de serem produ-
zidos internamente.

Como  se  d i z  nout ro
espaço desta peça, o núcleo
do negócio, está na produção
de sementes de milho e de
batata rena, mas há, também,

uma aposta mais ambiciosa
em fileiras como cereais,
hortícolas e frutas, em que
os números são já significa-
tivos e com perspectivas de
aumento progressivo, para
satisfação tanto de produ-
tores, como dos consumi-
dores finais.

Unidades produtivas
O engenheiro agrónomo João
Saraiva é o director-geral do
Jardins da Yoba. Foi nosso
cicerone, enquanto perma-
ne c emos  n a  Fa zenda
Mukuma, uma das quatro
unidades agrícolas que com-
põem a empresa. Foi, pois,
por ele que pudemos per-

ceber todo o trabalho que é
feito naquela região Sul de
Angola, para a multiplicação
das sementes, um projecto
considerado único no país.

A  Fazenda  Mukuma
estende-se por 320 hectares,
sendo que 100 representam
a área irrigada, 70 são pivôs
rotativos, outros 10 por asper-
são, para a produção de hor-
tícolas e 20 irrigados de forma
localizada, com o foco para
a plantação de citrinos.

Na Mukuma são multi-
plicadas sementes de milho
e batata rena, devidamente
licenciadas pelo Serviço
Nacional de Sementes, como
explicou João Saraiva, que
revelou, de seguida, números
“interessantes”, a traduzir o
potencial de cada um dos
pólos agrícolas do conglo-
merado empresarial. Indicou
que na Mukuma há capaci-
dade instalada para a produção
de 135 toneladas de sementes
de milho, 175 de batata rena,
150 de citrinos, 85 de mas-
sango e 10 de hortícolas.
“A obtenção de semente

pré básica e básica é feita
nas fazendas da Mukuma e
Humpata, com programas
assistidos, numa parceria
pública-privada, com o Ins-
tituto de Investigação Agro-
nómica (IIA)”, adiantou
João Saraiva.
O responsável explicou,

depois,  que na Fazenda
Chaungo, mais à Sul da vila
da Chibia, em direcção à
província do Cunene, há
condições que permitem
uma produção que pode
chegar às 620 toneladas de
sementes de milho, num
espaço de 500 hectares de
terra arável, no vale aluviar
do rio Caculuvar, o mais
importante da região.

Tal como na Mukuma, no
Chaungo 75 hectares são irri-
gados com recurso a pivôs
rotativos e 20 com rega gota-
a-gota, num pomar de man-
gueiras, que alimenta uma
indústria de processamento
de doces de frutas, como
manga, goiaba, morango
e mirangolo, implantada
na Chibia.

Especialistas garantem que as sementes de milho e de batata, multiplicadas  pela empresa Jardins da Yoba,
possuem elevada qualidade genética e resistência,contribuindo para uma colheita altamente produtiva

Multiplicação de sementes
garante boas colheitas no país

PROJECTO IMPLANTADO NA HUÍLA

A convicção que há nesta companhia agrícola 
é que o prestígio das variedades de sementes 
de milho e batata que produz, a sua aceitação 

e valorização pelas empresas agrícolas,
agricultores e camponeses justificam 

o investimento feito até aqui, 
para a expansão e especialização
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Elevadas colheitas de milho podem ser obtidas por produtores através de um moderno programa de multiplicação de sementes desenvolvido em Angola 
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Já na Fazenda Humpata,
próximo do Lubango, os
números disponibilizados
pelo director-geral dos Jardins
da Yoba são, na verdade, mais
modestos. Foi-nos dito que
a produção se situa em 50
toneladas de sementes de
milho e outras 200 toneladas
de semente de batata.

Trata-se, afinal, apenas
de 150 hectares de terra agri-
cultável, dos quais 10 irrigados
por pivô e 60 por gota-a-gota.
Mas essa unidade, situada
no “cobiçado” perímetro irri-
gado da Humpata, tem uma
importância acrescida, por
acolher os blocos de multi-
plicação de semente básica
e o respectivo programa de
assistência técnica. Aqui, o
cobiçado está mesmo entre
aspas, pois nesse perímetro
estão implantadas algumas
das mais bem sucedidas
fazendas da Huíla.

Um detalhe: Foi na Fazenda
Humpata que na campanha
agrícola 2018/2019 foi reali-
zada, com sucesso notável,
a multiplicação comercial
das primeiras sementes híbri-
das em Angola, no que viria
a constituir-se num registo
importante na história agrí-
cola do país.

No perímetro irrigado da
Gangela, actualmente em
visível estado de abandono,
está a Fazenda Maheque, que
chama a si a produção de
tomate, para o qual destina
10 hectares com irrigação
gota-a-gota. Outros 33 hec-
tares, de um total de 50,  são
irrigados com pivôs rotativos,
como constatou a reportagem
do Jornal de Angola.

“Aqui, temos potencial
para a produção de 350 tone-
ladas de semente de batata
rena e 100 de milho”, expli-
cou-nos João Saraiva, que
se mostrou particularmente
preocupado com a inactivi-
dade do perímetro irrigado
da Gangela.

Por tudo o que representa
para a produção de alimen-
tos, o perímetro irrigado da
Gangela deve ser destacado.
É considerado um activo
importante. Trata-se de um
espaço de 1.200 hectares irri-
gáveis e é considerado o
segundo maior da província
da Huíla, depois do da Matala,
cerca de 200 quilómetros a
Leste do Lubango e que pos-
sui 11 mil hectares.

Sabe- s e  que ,  en t re
2007/2009, a barragem da
Gangela foi reabilitada, pas-
sando a dispor de uma albu-
feira para a retenção de 3.000
milhões de metros cúbicos
de água, uma bacia de dis-
sipação, dique de derivação,
estação de bombagem e dois
canais de 24 quilómetros.

O engenheiro agrónomo
revelou que a sua empresa
avançou com uma proposta
“concreta”, para a  viabili-
zação do perímetro da Gan-
gela,  que prevê, no essencial,
o agrupamento de produtores
de citrinos, com o Jardins da
Yoba a servir de âncora, mas
que aguarda resposta do Ins-
tituto de Gestão de Activos
e Participações do Estado
(IGAPE) e do Ministério da
Agricultura e Pescas.

Multiplicação partilhada 
De volta aos cereais. O principal
traço das fazendas e unidades
de gestão partilhada é, como
se vê, a multiplicação de

sementes, sobretudo de milho.
Perguntamos  a  João

Saraiva sobre a sustentabi-
lidade, a longo prazo, de um
programa com essa dimen-
são. “Vamos recorrer à con-
tratação de multiplicadores
locais, especializados, para
nos assistirem na escala de
multiplicação”, respondeu.

Argumentou que “um
agricultor especializado, com
terra protegida, acesso ao
sistema de irrigação, conhe-
cimentos técnicos ou dispo-
nibilidade para aprender,
poderá aceder a um programa
de multiplicação partilhado
com o Jardins da Yoba, como
já se faz noutros países”.

João Saraiva faz contas
e perspectiva uma boa safra
para os próximos tempos.
“Temos actualmente, em
terra, feijão para semente,

c om  a  exp e c t a t iva  d e
colhermos 65 toneladas na
Fazenda Chaungo e 30 na
Makuma”, afirmou.

Em Ombandja, na mar-
gem direita do rio Cunene e
com solos predominante-
mente arenosos, mas com
textura fina, está a Fazenda
Chivemba, de gestão parti-
lhada com um grupo empre-
sarial local. A sua importância
assenta na multiplicação de
sementes de milho, em con-
traciclo com as regiões do
Planalto Central. 

Ao Jornal de Angola foi
revelado que esta é uma con-
dição de “extrema impor-
tância”, nos intervalos de
produção, que permite o
alargamento entre as épocas
de sementeira e da colheita.

A Fazenda Chivemba
pode produzir até 700 tone-

ladas de milho, enquanto
uma outra, a Tandanda, tam-
bém na margem direita do
rio Cunene, mas a  jusante
da barragem hidroeléctrica
da Matala, deve arrancar
em Agosto próximo. A Tan-
danda leva a vantagem de
estar numa zona de preci-
pitações mais regulares e
já possui infra-estruturas
para armazenamento em
silos, devendo os seus blocos
produtivos serem os pri-
meiros a serem plantados,
segundo os seus gestores.

Investimento milionário
O  i nve s t imen to  d e  1 0
milhões de dólares, feito até
agora no Jardins da Yoba,
segundo o seu director-geral,
representa metade de fundos
próprios e, outra, um finan-
ciamento  do  Programa
Angola Invest, estando em
fase de reembolso.

João Saraiva indicou que,
nesta altura, a companhia
agrícola está em negociações
para obtenção de um outro
financiamento, com que
pretende passar para a espe-
cialização e expansão da
sua actividade, algo que

poderá culminar com um
aumento de 2.000 para
5.000 toneladas a capaci-
dade de processamento.

Novas indústrias
A estratégia para a multipli-
cação de sementes prevê,
também, a montagem, na
comuna da Arimba, de um
centro de processamento e
armazenamento de semente
de milho e outros cereais
(massango e massambala),
bem como de leguminosas
(feijão e soja) e uma moagem
de fuba de milho, esta para
substituir a actual em ope-
ração na zona da Mapunda
(Lubango), com capacidade
para 1.200 toneladas por ano.

A escolha dessa locali-
dade, para acolher a infra-
estrutura, capaz de processar
anualmente 1.000 toneladas
de sementes diversas, não
é inocente. Além de estar
entre a cidade do Lubango
e a Chibia, dois dinâmicos
pólos comerciais, a Arimba
tem a proximidade da EN
105,  um importante  nó
rodoviário, que dá a garan-
tia do escoamento rápido
e seguro de toda a produção

para as áreas de consumo.
Nesse pólo industrial,

prevê-se  a  insta lação,
igualmente, de uma moa-
gem para fuba de milho,
sendo, aliás, este o objec-
tivo primário de um novo
projecto de investimento,
como apurámos de fonte
do grupo empresarial.

Na vila da Chibia, foi-
nos, igualmente, mostrado
um centro de processamento
e conservação de semente
de batata, preparado para
armazenar, em temperatura
adequada, 1.200 toneladas,
algo muito valorizado, numa
região onde em épocas de
boa safra, há relatos recor-
rentes sobre dificuldades de
escoamento de produtos para
o circuito comercial. 

O centro está equipado
com a mais moderna tec-
nologia, que garante a pre-
paração anual  de 1 .000
toneladas de tubérculos de
semente de batata rena, bem
como uma unidade de lim-
peza, selecção e empacota-
mento, seguindo os mais
exigentes padrões comer-
ciais, como explicou o direc-
tor-geral da Jardins da Yoba.

“A obtenção de semente pré básica e básica é
feita nas fazendas da Mukuma e Humpata, com
programas assistidos, numa parceria pública-

privada, com o Instituto de Investigação
Agronómica (IIA)”, adiantou João Saraiva

Engenheiro João Saraiva, director-geral dos Jardins da Yoba Tubérculos de semente de batata rena são processados e conservados no centro da Chibia

A Fazenda Mukuma ocupa 350 hectares  e está a desenvolver um projecto considerado “pioneiro” no país, o que permite altos índices de produtividade  
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INQUÉRITO
SOBRE AS 
EXPECTATIVAS
DE INFLAÇÃO

preenchendo para o efeito o inquérito 1, que pode ser acedido através do 

seguinte endereço electrónico: 

Para esclarecimentos 

contacte res@bna.ao

h
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CASAS em Talatona, Cond.
Atlântico-Sul, Conchas e ou-
tros. Telefones: 948644464
991730219 (4042)C3L-40  /57

CASAno Benfica, zona verde
3, bom preço, aproveite a
oportunidade. Tlf: 998 265005.

(6091)-C3L-6/14

T3 no condomínio Vila Flor,
5.000,000,00, com entrada de
2.000.000,00. Telefs: 995 693
106 / 925 500 073. (6222)C3L-4/20

VIVENDA e apartamento no
Nova Vida, Talatona, Mutam-
ba e Maianga. Tlf. 923056345.

(6196)C3L-5/19

VIVENDA  V3duplex, com ane-
xo V3. Condomínio Cajueiro,
Talatona . Telefs: 927339050
/992641765 (6314)C3L-3/5

VIVENDA grande  V3, no Pa-
triota, 900m2. Tlfs: 927339050,
992641765. (6314)C3L-3/3

HOSPEDARIAna Vila-flor, em
frente à Pumangol do Kilam-
ba, a 500 metros da estrada
principal, valor 25.000. 000.00
Telefone: 932 508 847

(6389)C3L-3/6

3 ARMAZÉNS de 690m2 no
km 30, Zona industrial, Mu-
nicípio de Viana, com direito
de superfície. Telefones: 923
538 920/ 931 017 541.  

(6389)C3L-2/15

HOSPEDARIA, obra inacaba-
da, 7 suites, Zango 1, por de-
trás das Bombas da pumangol,
ao   de preço 15 milhões de
kzs. Telefones: 948794349/ 923
435243. ()-C3L-2/5

VIVENDA T3Mobilada, clima-
tizada numa área de 22002
M2. Telefones: 924 214 4421/
912 507 629

(6467)-C3L-1/15

VIVENDAT4,R/C 1º andar, nas
bombas dos Mirantes, a 70
milhões de Kz . Telefone: 937
995 311 (6472)-C3L-1/2

APARTAMENTOT3, Mobilado,
no Jardim de Rosas, a 85.000.000
de Kz  . Telefone: 937 995 311

(6472)-C3L-1/2

MORADIAC/4 suites no Bairro
do Prenda, rua dos Sertanejos,
pronto a habitar, mensalidade
200.000.00Kz. Telefone: 923
447 256. (6231)-C3L-5/14

ARMAZÉM, comprimento
30m/largura 20m, no Benfica-
Zona Verde. Telefs. 926695626/
925603357/923964828. 

(6352)-C3L-3/7

ESPAÇO- Multiusos de 2.000
M2, no bairro Militar Talatona,
vedado com alvenaria, água e
luz, aproveitem. Telfs: 929 800385
/ 990803684. (6181)-C3L-2/5

RANGE Rover Vogue 2015
gasolina V8 HSE 38.000Km,
por akz. 50.000.000,00. Telefs:
924348222,  922255577,
934016774              (5963)-C3L-9/9

FORDExplorer 2015 gasolina
Full option 42.000Km, por
Akz. 16.000.000,00. Telefones:
924348222-922255577-
934016774.        (5963)-C3L-9/9

NISSAN Patrol Obama V8,
54.000Km, Akz. 32.000.000.
Telfs: 924348222-922255577-
934016774  (5963)-C3L-9/9

INFINITY QX80 ano 2014,
52.000Km, por Akz 29.950.000.
Telfs: 924348222-922255577-
934016774. (5963)-C3L-9/9

LAND CRUISER Vx.r 60 anos
aniversário, diesel, 60.000Km,
por Akz. 31.000.000,00. Telfs:
924348222-922255577-
934016774.         (5963)-C3L-9/9

EMPRESA tem para vendas
Tractores agrícolas usados e
alfaias em excelente estado.
Telef: 921591033. (5958)C3L-8/15

EMPRESA tem para venda Má-
quinas usadas, giratória, ni-
veladora, cilindro, Dumper.
Telef: 921591033. (5958)C3L-8/15

LEXUS LX 570S-V8 - novo 2021,
0 KM, 130 milhões ou troco por
Lexus usado, Land Cruiser
2018/2019. Telefs: 926 9860 00
/ 914 927718 (6373)-C3L-3/7

DURANGO 4X4, 2017, 20.000
KM, Full Extras, 39 milhões
Kz, negociáveis. Tlfs: 92698
6000, 914 927718 

(6373)-C3L-3/7

JEEP CHEROKEE, 4X4, 2016,
23.000 Km, full extras,
28.000.000,00 Kz  negociáveis.
Telfs: 926986000, 9149277 18

(6373)-C3L-3/7

HYUNDAI GETZ, Impecável,
2.500.000.00. Telefone: 921285
259 (6470)-C3L-1/5

TOYOTA Hiace quadradinho,
2.800.000 kz negociáveis,  sem
Intermediários . Telefone: 947
604 100 (6468)-C3L-1/6

ALUGARAutocarro de 50 luga-
res, marcas Scania, Tata e
Mercedes. Telefones: 94121
0263, 923315387.

(5560)-C3L-12/15

CARRINHAS Toyota Dina 250,
operacionais e conservadas.
Sem intermediários. Telefones.
945882877, 991126191  .          

(6123)-C3L-4/5

ÚLTIMO LOTE 20X15, do lo-
teamento por detrás do "Ins-
tituto Superior Osvaldo Serra
Van-Dúnem" a Akz 3.500.000,
100% organizado. Telefone:
923936359 (500.0715)3CL-1/1

CAMPAS, Granito e mármore,
montagem, gravação, cabecei-
ras, fotos. Casa dos granitos.
Telef: 921662309, 990591646. 

(5668)-C3L-9/60

TERRENO junto ao Hotel Con-
tinental, de 1.475,75m2, 4 hec-
tares em frente ao Jardim de
Rosas. Telefone: 925323272

(5531)-C3L-10/10

COZINHA industrial, com ca-
pacidade de produzir 700 re-
feições por dia. Telefones:
924960956 / 994960956 

(6228)-C3L-4/10

TERRENO no Mussulo,
18.000m2 , 3 casas, Piscina,
junto à roça das mangueiras.
Telefs: 924037375/ 923401470

(6224)-C3L-5/30

TERRENOSde 55/165, na via
Expressa, junto à paragem da
Mutamba e Zona Verde, de
30/40. Telefone: 923056345

(6196)-C3L-5/7

TERRENOno Benfica, 20/30,
zona verde 3, Rua 16, Travessa
10. Telefone: 932759789. 

(6132)-C3L-4/12

FORNO Rotativo industrial,
amassadeira, carrinho novo,
recém-chegado. Telefone:
922204848 (6131)-C3L-5/7

MOINHO de fuba de bombó 
e milho, diesel, C/ ignição e
manivela, 25 sacos/hora, novo. 
Tlfs: 936196882 ou 922799624.

(6232)C3L-5/15

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

(6232)C3L-5/15

1

PADARIA Kit, forno, 3 gavetas,
gás, estufa, amassadeira 50L,
batedeira 20L, carrinho/pão,
balança, tabuleiro. Telefones:
936196882, 917747359.

(6232)C3L-5/15

MÁQUINA de gelado, picolé,
algodão-doce, fritadeira,
chapa de hambúrguer, fiam-
breira e tostadeira. Telefones:
936196882, 917747359.

(6232)C3L-5/15

MÁQUINAS de gelo escama,
liquidificador, 20/40 L, CX. de
10 mil palitos/picolé, amas-
sadeira 130L, divisória 36
furos, novos. Telfs. 936196882,
917747359 (6232)C3L-5/15

TERRENOS- Casas no Bairro
Militar, Camorteiro Talatona,
Benfica, à beira da estrada,
Kikuxi. Telfs: 929803684 / 990
803684. (6181)-C3L-/5                            

COLCHÕES kamaflex, Bases
Fixa, cómodas, bancas, beli-
ches, lençóis, edredões, berço.
rua da maianga. Telefones:
938910826/991910826

(6193)-C3L-5/15

FRANGOS, asas, moelas, natas
de boa qualidade, portuguesa,
Viana e Zango. Telefones:
991157899, 991157902.

(6298)-C3L-5/8

CONTENTOR Frigorífico de
40 pés, em bom estado, recém
chegado, com documentos
7.500.000kz. Telefs: 991157902
ou 995557866. (6298)-C3L-5/8

LOTESde terenos habitacio-
nais  e comerciais, no condo-
mínio em construção, nas
imediações  do Kilamba,  paga-
mentos parcelados até 30
meses. Telefs: 941439614 /
990439614          (6145)-C3L-4/10

PERFUMARIA e Relojoaria:
venda de perfumes árabes a
grosso e retalho, marcas Pega-
sus e Tobaco, 15 a 25 mil Akz.
Telef: 922445616.(6145)-C3L-5/14

2TERRENOSde 20x30, veda-
dos na zona verde, rua15, 400
metros do asfalto a 15.000.000
e 12.000. 000 kz Respectiva-
mente.  Telefone: 937 995 311 

(6472)-C3L-1/2

TERRENO C/ Casa T3, zona
verde, Rua 17, a 16.000.000
kz, 400 metros do Asfalto. Tele-
fone: 937 995 311 (6472)-C3L-1/2

ÓCULOS Graduados, promo-
ção: lentes brancas A/R: 14.500
akz, fotogray 15.000kz, bifocais
15.500kz. Telefone: 933 502
721/ 915 857 091 whatsap

(6471)-C3L-1/5

FORNECEMOS Lentes nas
ópticas.  Lentes fotogrey
5.500kz, brancas A/R 5000
akz/ par. Telefone: 933 502
721/ 915 857 091 whatsap 

(6471)-C3L-1/4

CONTABILISTASénior,  presta
serviços a empresas: Fecho
de Contas, etc... Telefones:
923341375, 912323744.
Email:fuxi novato@gmail.com     

(5155)-C3L-18/20

CONSULTOR: Estudo de Via-
bilidade, Relatórios para AGT,
Consultoria Fiscal e Impostos
Tlf: 947 718 609. (5939)C3L-9/30

VENDA e montagem de câma-
ras de vídeo vigilância, a bom
preço. Telefones: 937682823,
916893574. (5837)C3L-9/10

CERCAeléctrica, câmaras, au-
tomação, vídeo porteiro, bio-
métrico. Telefs: 932407943,
918657161. (6051)-C3L-7/12

TRADUZIMOS Contratos, re-
latórios, manuais, procurações,
certificados e orçamentos. Te-
lef: 922607703. 

(6132)-C3L-3/3

ARJOTEC ANGOLA, LDA. pre-
cisa pedreiro e carpinteiro tó-
xico. Telef: 944087699  

(6097)-C3L-5/7

ALFAIATES Costureiros c/ ex-
periência em vestidos de gala/
festas e noivas. Telefones:
941808593 /914486283.

(6207)-C3L-4/8

INVESTIDORESfinanceiros, pa-
ra construção de residências
em Viana. Telefones: 945882877,
991126191. (6123)-C3L-3/5

MECÂNICO, bate-chapa, pin-
tor auto e serralheiro, residen-
te em viana. Telef. 945882877.

(6123)-C3L-3/5

MOTORISTA Profissional,  10
anos de  experiência,  precisa
emprego mesmo para táxi.
Tlf: 942 174734 (6356)-C3L-3/10

ASSISTENTE DE DIRECÇÃO,
domínio em Gestão de Projec-
tos Financeiros, Economia. re-
crutamento.rcgp@outlook.co
m (6329)-C3L-2/3

AUDITOR SÉNIORe Consultor
Financeiro C/ mais de 12 anos
de experiência, em Auditoria
às Demonstrações Financeiras.
Telefone: (+244) 994101753

(5598)C3L-12/15

JOVEMoperadora de câmara,
dinâmica, inovadora e respon-
sável. Telefones:  947695624
ou 915679331. (5873)-C3L-7/9

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

P R E C I S A - S E

P R E C I S A - S E

O F E R E C E - S E

I M O B I L I Á R I O

C L A S S I F I C A D O S
Atendimento
Rua Rainha Ginga, 18/24 — Luanda
de Segunda a Sexta-feira, das 8h às 15h, 
aos Sábados, Domingos e Feriados das 8h às 14h V I A T U R A S

Mais informações
Telefones: 937 550 262 / 949 770 006

e-mail: publicidade@jornaldeangola.com
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D I V E R S O S

PROCURA DE PARADEIRO
Desapareu de casa dos seus familiares, desde o dia 31 de Abril (quarta-feira),
o cidadão de 23 anos de idade, de nome JORGE ALEXANDRE DE CAR-
VALHO DOMINGOS, mais conhecido por MELO, trajava uma camisola de
cor vermelha e calça manjuco preta. Pede-se a quem souber do seu para-
deiro, o favor de ligar para os números 923387161 e 926604070 ou levá-lo
à unidade da Polícia mais próxima.

(6342)-PP-3/15

(2600)-D/2-8/52

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DO ZAIRE

EDITAL N.º 28/21
PROCESSO N.º 1993-ZA/20

Tendo a Empresa Dilog-Agro Comércio e Distribuição, Lda, requerida a concessão de uma Parcela de Terreno
Rural, em direito de superfície, com uma área de 960 ha (novecentos e sessenta hectares), destinada a actividade
Agrícola, localizada na Zona do Lulombe, Comuna de Mangue Grande, Município do Soyo, Província do Zaire. Feita
a Demarcação Provisória, a mesma ficou com as seguintes confrontações:

A NORTE – Com Terreno baldio do Estado. 
A SUL – Com Terrenos baldios do Estado.
A ESTE – Com Terrenos baldios do Estado.
A OESTE– Com Terreno baldio do Estado.

São, por este meio chamadas, todas as pessoas singulares ou colectivas que se julgarem com direitos à parte ou to-
talidade sobre o mesmo terreno, a virem comprová-lo nestes Serviços Provinciais do Instituto Geográfico e Cadastral
de Angola, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste EDITAL.

SERVIÇOS PROVINCIAIS DO ZAIRE DO INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA, EM MBANZA-
KONGO, AOS 26 DE ABRIL DE 2021.

O CHEFE DOS SERVIÇOS 
ISAAC JOSÉ PAZ DA CRUZ (6335)-D/2-1/15

PUBLICIDADE



CSAT-CONSULTORIA E SOLUÇÕES AVANÇADA TECNOLÓ-
GICAS, LDA, é uma empresa de direito angolano com a sede
em Luanda, na rua do Patriota, n.º 5, Belas, pretende admitir
(m/f), como Técnico Sénior de Informática.

DESCRIÇÃO DA OFERTA:
A reportar à Administração, o candidato assumirá como principal
responsabilidade:
• Análise da informação informatizada da empresa.

REQUISITOS:
• Experiência de trabalho mais de 6 anos.
Candidatura e CV enviados para:
actiservice.agencia@gmail.com

A Tecnovia Angola, Lda , Empresa Portuguesa do Sector da Construção
Civil e Obras Públicas, procura para integrar os seus Quadros: 

Encarregado de Terraplenagens e Construção Civil

PROCURAMOS:

- PERFIL DE ENCARREGADO DE TERRAPLENAGENS:

• Idade Superior a 25 anos;
• Escolaridade 9º ano;
• Nacionalidade Angolana
• Experiência profissional comprovada de 15 anos;
• Disponibilidade para trabalhar em qualquer província de Angola;
• Trabalhar em parceria com o Director de Obra e Encarregado Geral
• Bom relacionamento, a nível social com colegas e hierarquias;
• Espírito de iniciativa e capacidade de organização e planeamento;

São mais-valias:
a. Carta de condução
b. Experiência comprovada em trabalhos de terraplenagens
c. Conhecimento de topografia

OFERECEMOS:
Remuneração adequada à função e à experiência profissional de-
monstrada

CONTACTOS:
Resposta com CV actualizado e carta de candidatura, para o email: 
recursos.humanos.recruit@gmail.com

Técnico Administrativo

TECNOVIA ANGOLA, Lda., enquadrada no sector da construção civil e
obras públicas, com diversos projectos em curso e procuramos para in-
tegrar os nossos quadros de Angola um Técnico Administrativo

PROCURAMOS:

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- PERFIL

• Idade Superior a 25 anos;
• Escolaridade 12º ano;
• Nacionalidade Angolana
• Disponibilidade para trabalhar em qualquer província de Angola;
• Registo criminal;
• Espírito de iniciativa e capacidade de organização;
• Bom relacionamento, a nível social com colegas e hierarquias;
• Responsável, empreendedor e com vontade de aprender;

São mais-valias:
a. Carta de condução
b. Experiência comprovada na área de Recursos Humanos e Adminis-
trativa
c. Conhecimentos de Informática, Office, principalmente Excel e também
Internet;
d. Experiência comprovada em Primavera

OFERECEMOS:
Remuneração adequada à função e à experiência profissional
demonstrada

CONTACTOS:
Resposta com CV actualizado e carta de candidatura, para o email: 
recursos.humanos.recruit@gmail.com

19Segunda-feira
10 de Maio de 2021

A Total E&P Angola a operar em Angola na área de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás, vem, por este meio, anunciar a reali-
zação de concursos públicos, com o objectivo de seleccionar em-
presas para: 

• Serviço de construção do Liceu Eiffel na província do Moxico
Referência CTR067790

• Serviços de construção do Liceu Eiffel na província do Huambo
Referência CTR067798

• Serviço de suporte informático de proximidade ao utilizador final
Referência IA006387

• Serviço de manutenção e operação dos sistemas e infraestruturas
ITe Telecom
Referência IA006388

A partir da data de hoje, as empresas interessadas têm sete dias
úteis para enviar a sua candidatura via e-mail para: ep-ao-
dt.cpact@total.com, e fazer menção à referência do concurso
acima indicado.

O e-mail deverá conter: o objecto social, o nome da empresa, o en-
dereço postal, o número de telefone e a pessoa de contacto.

(500.0712)-1/4P

(6370)-D/2-1/1 (6368)-D/2-1/1

(6387)-C/2-1/1

SOCIEDADE COMERCIAL ORGANIZAÇÕES DANYLÚ

A Sociedade Comercial Organizações Danylú Limitada,
vem, por este meio, comunicar aos proprietários das
viaturas que se encontram na sua oficina, sita na Av.
Deolinda Rodrigues, Município de Viana Km 28, para
tratarem de assuntos relacionados com a situação das
mesmas, pelo que não se responsabiliza pelos transtor-
nos causados.

(6239)-C2-2/2

(6353)-C2-1/1

ANTÓNIO JOSÉ & IRMÃOS,LDA
Prestamos diferentes serviços a preços baixos. Experimente!
1-Vigiamos exames de  instituições estrangeiras como Nebosh; Uni-
versity of People;Cambridge, Opito, Externato Seneca etc.
2- Traduzimos documentos comerciais (Inglês-Português)
3-Elaboramos Projectos de Construção, Estudo de Viabilidade,
Modelo de Negócio, Plano Financeiro, Plano de Marketing etc.
4-Prestamos serviços de consultoria em Finanças, Gestão de Em-
presas e de Projectos, Cálculos de Produção,Logística, etc.
5-Damos formação em Inglês e em várias áreas empresariais.

94200 4096/ 912 247519/ 935424956/  
www.cambridgecollege.co.uk

ARRENDA-SE
ARMAZÉNS, LOJAS E ESCRITÓRIOS
à sua medida: áreas a partir de 25 m2 até 2.000 m2

Damazé Park, Estrada de Catete, Viana.
Rendas negociáveis.
Telefone: 929 126 197

(3424)C/2-9/20

(5
32
0)
-C
2-
3/
3

EDITAL
N.º 01/21

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado -
IGAPE, entidade liquidatária da extinta FRESCANGOL, U.E.E. -
Empresa de Abastecimento de Produtos Perecíveis, através do
Decreto Executivo Conjunto n.º 255/16, dos Ministérios da Econo-
mia e da Agricultura, de 14 de Junho, vem, por este meio, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 64º da Lei 11/13, de 3 de Setembro, Lei de
Bases do Sector Empresarial Público, solicitar a comparência, nas
suas instalações, sitas na Rua Major Kanhangulo, Edifício Imob Bu-
siness Tower, 3º andar, no período das 9h00 às 12h00, num prazo
de 20 dias, a contar da data de publicação deste Edital, dos fami-
liares dos trabalhadores, abaixo designados, para tratamento de
questões do vosso interesse.
1 - Angélica Inácio Paulo
2 - Maria Enriqueta da Costa
3 - Raúl Adão Manuel

INSTITUTO DE ACTIVO E PARTICIPAÇÕES DO ESTADO, em
Luanda, aos 5 de Maio de 2021.

O Presidente do Conselho de Administração
Patrício Bicudo Vilar

(600.020)1/4P
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SERVIÇO NECROLÓGICO: DIAS ÚTEIS DAS 8H00 ÀS 15H30, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 8H00 ÀS 14H00

CONDOLÊNCIAS

Carolina Cerqueira, Ministra de Estado da Área Social, une-se neste momento de
grande dor e consternação a todos os que choram a perda prematura do Deputado
RAÚL MANUEL DANDA. Durante anos manteve com ele uma convivência sã e de
respeito, na diferença na Assembleia Nacionale, em particular, na União Interparlamentar
Mundial de que foi um activo membro. Nos debates políticos sempre se afirmou como
um intransigente defensor de uma Angola pacífica, próspera e socialmente justa.
Paz à sua Alma..
. (600.021)NMII-1/1

RAÚL MANUEL DANDA

FALECEU

Vander Portugal, Lorena Portugal (filhos),
genros e sobrinhos cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento da
sua queridaMARIA GONÇALVES MAR-
TINS PORTUGAL, ocorrido no dia
7/5/2021, em Luanda, por doença. O
funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (6403)NMI-4/4

MARIA GONÇALVES 
MARTINS PORTUGAL

FALECEU

O Conselho de Administração da Ice-
Costa Empreendimentos, Lda., comunica
o falecimento do seu Director Comercial
Sr. JOÃO SAPALO ISAÍAS, ocorrido no
dia 6/5/2021, em Luanda. O Óbito encon-
tra-se na sua residência. Endereçam à
família enlutada, os mais sentidos pêsa-
mes. O funeral realizar-se-á em data a
anunciar. (6391)MNI-1/1

JOÃO SAPALO ISAÍAS

FALECEU

Mariana Félix(esposa), Clésio Félix, Olavo Félix, Daniel Félix
(filhos) e demais familiares cumprem o doloroso dever de
comunicar o falecimento de seu querido marido e pai ISAAC
DOMINGOS FÉLIX, ocorrido no dia 7/5/2021, por doença. O
funeral realiza-se hoje, segunda-feira, 10 /5/2021, às 10h00, no
cemitério do Benfica. (6458)NMII-1/1

ISAAC DOMINGOS FÉLIX

FALECEU

Os irmãos Marília, Filomena , Aurora,
Rosa, Albertina, Paula, Carlos, Edgar ,
Solange e Celso Alves da Costa comunicam
o falecimento de sua querida ANA MARIA
ALVES DA COSTA DOS REIS FANÇONY,
ocorrido no dia 6/5/2021, por doença. O
funeal realiza-se hoje, 10/5/2021, entre
às 9h00 e 12h00, no Morro dos Veados,
Zona das Salinas, Bairro Benfica. 

(500.0716)NMI-1/2

ANA MARIA ALVES DA COSTA
DOS REIS FANÇONY

FALECEU

Andrea Rosana Alves da Costa dos Reis
Fançony António (filha) e Flávio António
(genro) comunicam o falecimento de sua
querida ANA MARIA ALVES DA COSTA
DOS REIS FANÇONY, ocorrido no dia
6/5/2021, por doença. O funeral realiza-
se hoje, dia 10/5/2021, entre às 9h00 e
12h00, no Morro dos Veados, Zona das
Salinas, Bairro Benfica.

(500.0716)NMI-2/2

ANA MARIA ALVES DA COSTA
DOS REIS FANÇONY

FALECEU

Hélder Zacarias, Edna do Nascimento e
Amílcar Bragança (filhos), Aniceto do
Nascimento, Doroteia Zacarias e Herta
Bragança (noras e genros), sobrinhos,
netos e bisnetos comunicam o falecimento
de sua querida MARIANA ANTÓNIO
GONÇALVES HENRIQUE, ocorrido no
dia 8/5/2021. O funeral realiza-se hoje,
10/5/2021, no cemitério do Benfica.

(500.0717)NMI-1/2

MARIANA ANTÓNIO
GONÇALVES HENRIQUE

FALECEU

Osvaldo Gonçalves, Artur Goncalves,
Carlos Goncalves, Laura Cambinda,
Sandra Gonçalves, Hernâni Cambinda,
Maria Goncalves (sobrinhos ) e netos
comunicam o falecimento de sua tia e
avó, MARIANA ANTÓNIO GONÇALVES
HENRIQUE, ocorrido no dia 8/5/2021,
cujo funeral realiza-se hoje, segunda-
feira, dia 10/05/2021, no cemitério do
Benfica. (500.0717)NMI-2/2

MARIANA ANTÓNIO
GONÇALVES HENRIQUE

FALECEU

A família Caminha cumpre o doloroso
dever de comunicar o passamento físico
de seu ente querido PAULO FAUSTINO
CAMINHA, ocorrido no dia 6/5/2021,
em Luanda. A Missa do corpo presente
realiza-se hoje, dia 10/5/2021, às 8h00
no corpo dos Bombeiros, seguindo o
funeral às 11h00, para o cemitério do
Alto das Cruzes. (6460)NMI-1/1

PAULO FAUSTINO
CAMINHA

CONDOLÊNCIAS

Pelo falecimento do senhor ABRAÃO
ANTÓNIO MIGUEL, por doença, o Con-
selho de Administração das Organizações
Dimena & Filhos, Limitada apresentam
os seus sentimentos de pesar à família
enlutada e ao Conselho de Administração
da Empresa "Boa vida". Que a sua alma
descanse em paz.  (6399)NMI-3/3

ABRAÃO ANTÓNIO
MIGUEL 

CONDOLÊNCIAS 

Helena Covilhã (Madrinha), Welwitchia,
Baby, Clêusia Covilhã (irmãs espirituais)
e Mónica André encontram-se com o
coração partido com a triste notícia do
passamento físico de ABRAÃO ANTÓNIO
MIGUEL. Desejam à família as condo-
lências, e força neste momento de dor.

(6457)NMI-1/1

ABRAÃO ANTÓNIO
MIGUEL 

FALECEU

Ana Martins, Bernarda Martins, Palmira Martins, Engrácia Martins,
Teresa Martins, António Martins, Francisco Martins, Fernando
Martins (irmãos) cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento da sua querida MARIA GONÇALVES MARTINS
PORTUGAL, ocorrido no dia 7 de Maio de 2021, em Luanda, por
doença. O funeral realizar-se-á em data a anunciar oportuna-
mente. (6403)NMII-3/4

MARIA GONÇALVES MARTINS PORTUGAL

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda dor e consternação, que o Secretariado
Nacional da APN-Aliança Patriótica Nacional tomou conhe-
cimento do falecimento da Exma. MARTA ANTÓNIO MOREIRA,
membro do partido, ocorrido no dia 8/5/2021, em Luanda,
por doença. Apresentam à família enlutada, os seus profundos
sentidos de pesar. (6461)NMII-1/1

MARTA ANTÓNIO MOREIRA 
(Tia Marta)

MISSA

Manuela Lopes (esposa), Ivandra Lopes
Santos, Joselia Lopes Palhares, Denise Lopes,
Víctor Lopes e Emanuel Lopes (filhos), Her-
mane Yetu Lopes Santos  e Nataniel Alexandre
Palhares (netos), Hermane da Cruz e Nataniel
Palhares (genros) comunicam que é rezada
Missa em memória de JOSÉ DOMINGOS
LOPES (Zezas), hoje, segunda-feira,
10/5/2021, às 18h30, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima. (500.0718)MNI-1/1

JOSÉ DOMINGOS LOPES
(Zezas) 

FALECEU

O Estado-Maior General das FAA comu-
nica o falecimento do Tenente-Coronel
LAURINDO ARTUR “MAIOR”, ocorrido
no dia 25/4/2021, na República de Cuba,
por doença. O funeral realizar-se-á em
data a anunciar oportunamente.

(6424)NMI-1/1

LAURINDO ARTUR
“MAIOR”

FALECEU

Balbina Ventura Félix, genros, sobrinhos,
netos e bisnetos comunicam o falecimento
de sua querida MARIA HELENA DE
CARVALHO, ocorrido dia 7/5/2021. O
funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (6455)NMI-1/2

MARIA HELENA
DE CARVALHO

FALECEU

Mãe, esposa, irmãos, filhos e demais
familiares comunicam o passamento
físico de seu ente querido JOSÉ FAUSTINO
JÚLIO PEREIRA BRAVO, ocorrido dia
8/5/2021, por doença. O funeral reali-
zar-se-á em data anunciar.                       

(6459)NMI-1/2

JOSÉ FAUSTINO JÚLIO
PEREIRA BRAVO

FALECEU

Maria Luísa Fortuna Victoriano,  sobrinhos
e netos comunicam o falecimento de
sua irmã querida  MARIA HELENA DE
CARVALHO, ocorrido 7/5/2021. O seu
funeral realizar-se-á em data a anunciar
oportunamente. (6455)NMI-2/2

MARIA HELENA
DE CARVALHO
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FALECEU

Dulce de Sousa e demais familiares infor-
mam que, a Missa de corpo presente de
sua querida  MARIA DULCE MENDONÇA
PINTO, será rezada  amanhã, dia
11/5/2021,  na Igreja dos Remédios, às
8h00. O funeral realiza-se no cemitério
do Benfica, às 10h00. (6466)NMI-1/1

MARIA DULCE 
MENDONÇA PINTO

FALECEU

Júlio Felisberto Pinheiro  de Azevedo e
Joaninha Brigham Gomes (pais), Cristine,
Sasha e Lucas (filhos), irmãos, tios, pri-
mos e sobrinhos comunicam o faleci-
mento prematuro do seu ente querido
IVO GOMES DE AZEVEDO (Ivinho).
O funeral realiza-se hoje, pelas 13
horas, no cemitério do Benfica. PAZ À
SUA ALMA. (500.0719)NMI-1/2

IVO EDMILSON BRIGHAM
GOMES DE AZEVEDO (Ivinho)

RECRUTAMENTO
ÁREA - RECURSOS HUMANOS

A Novagest – Serviços e Gestão, S.A., empresa do ramo hoteleiro, procura para o preenchimento do seu quadro
de pessoal, 2 vagas. 

Os candidatos deverão reunir as seguintes condições e requisitos:

Requisitos/Competências:
• Nacionalidade Angolana
• Ter concluído o Ensino Médio como habilitações mínimas e/ou formação superior na Área de Gestão de Recursos
Humanos
• Preferência para quem tem experiência anterior na área de Recursos Humanos 
• Disponibilidade para deslocações para as províncias
• Experiência em Software de Gestão (de preferência ERP Primavera)
• Conhecimentos Excel/Word
• Gosto por trabalhar em equipa
• Dinâmico, proactivo e organizado.

Condições Oferecidas:
• Formação
• Oportunidade de trabalhar em empresa de referência no mercado
• Salário compatível com as funções. 
Os interessados deverão proceder a entrega dos seus CV´s para o  Departamento de Recursos Humanos da Novagest,
para o seguinte e-mail: drh@novagest.co.ao; até ao dia 16 de Maio de 2021. Luanda, aos 4 de Maio de 2021.

(6209)-D2-3/6

ABANDONO DE TRABALHO
A Direcção da empresa PAJUANA Comércio Geral Lda, sita
na Rua Samuel Bernardo, n.º 20/22 r/c, INGOMBOTA, em
Luanda, comunica ao trabalhador abaixo mencionado que
será declarado culpado na situação de abandono de trabalho
caso não compareça dentro de 5 dias úteis, a contar desta
data subsequente não fizer prova da razão da ausência por
se encontrar incomunicável conforme o artigo 160º Da Lei
GERAL DO TRABALHO.

• Daniel Arlindo Sicuba

Luanda, aos 5 de Maio de 2021.
(6283)-D2-1/1

(700.023)-1/4P(700.023)-1/4P

FALECEU

Kellman Paulo Brigham Alves Bento, Hélio Ricardo Brigham Alves Bento, Violante
de Azevedo, Judmila de Azevedo, Ednice de Azevedo, Cristiano de Azevedo,
Ricardo de Azevedo, Júlio de Azevedo, Tatiana de Azevedo, Edna de Azevedo,
Pedro de Azevedo, Edmar de Azevedo, Nelson Cadete e Daniel Ferreira (irmãos)
comunicam o falecimento do seu irmão IVO EDMILSON BRIGHAM GOMES DE
AZEVEDO (Ivinho), e que o seu funeral se realiza, hoje, dia 10 de Maio, às 13
horas, no Cemitério do Benfica. QUE A SUA ALMA DESCANSE EM ENTRE O
ESPLENDOR DA LUZ PERPÉTUA.

(500.0719)NMII-2/2

IVO EDMILSON BRIGHAM GOMES DE AZEVEDO
(Ivinho)

FALECEU

O colectivo de trabalhadores da EWS
informa que será realizado o funeral do
(PCA) Sr. LEONARDO TEKA NGANGA,
amanhã, terça-feira, dia 11/5/2021, pelas
10h00, partindo o cortejo fúnebre do
Velório da Polícia, sita na Tourada.

(6396)NMI-1/1-R

LEONARDO TEKA NGANGA

PUBLICIDADE
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(5806)MPP/PB-4/6

(5806)MPP/PB-5/6



23Segunda-feira
10 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE ANGOLA
▬▬▬▬■■■■■▬▬▬▬

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
N.º 01/2021

Tendo havido um lapso na data definida como prazo para obtenção das peças do procedimento de
Concurso Limitado por Prévia  Qualificação n.º 01/2021, para celebração de contrato de concessão
de serviço público de limpeza e remoção de embarcações, navios e outros engenhos marítimos
no litoral da província de Luanda e do Bengo, publicado no Jornal de Angola, no dia 7/05/2021,
edição n.º 16346, vimos pelo presente informar o seguinte:

O Ministério dos Transportes, vem tornar público, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 117.º e do
Anexo VI da Lei n.º 41/20, de 23 de Dezembro - Lei dos Contratos Públicos, que está aberto o Con-
curso Limitado Por Prévia Qualificação para Concessão de Serviço Público de limpeza e remoção
de embarcações, navios e outros engenhos marítimos no litoral da Província de Luanda e do Bengo.

1. Dados da Entidade Pública Contratante (EPC)
1.1. Designação: Ministério dos Transportes
1.2. Endereço: Avenida 4 de Fevereiro N.º 42 – Prédio da Secil Marítima  
1.3. Localidade: Marginal
1.4. Província: Luanda - Angola
1.5. Telefone: 921 715 591/222315303
1.6. Correio electrónico: concurso.sucatas@impa.gov.ao

2. Informações Relativas ao Contrato
2.1. Designação dada ao Contrato: Concessão de Serviço Público de limpeza e remoção de em-
barcações, navios e outros engenhos marítimos no litoral das Províncias de Luanda e do
Bengo.
2.2. Tipo de Contrato: Concessão de Serviço Público
2.3. Local da prestação de serviço: Litoral das Províncias de Luanda e do Bengo
2.4. O concurso limitado por prévia qualificação implica a celebração de um contrato público.
2.4. O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras.
2.5. Breve descrição das prestações objecto do contrato: o contrato compreenderá as condições
técnicas e jurídicas com vista a Concessão de Prestação de Serviços de Limpeza e remoção de em-
barcações, navios e outros engenhos marítimos no litoral das Províncias de Luanda e do Bengo.
2.6. Prazo de execução do contrato: 24 meses a contar da data da outorga do contrato.

3. Informações relativas aos candidatos
3.1. Os documentos que atestam a capacidade técnica e financeira dos candidatos encontram-se
descritos no programa do concurso.

4. Critério de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os factores enunciados no programa do
concurso.

5. Processo
5.1. Prazo para recepção de pedidos das peças do procedimento: até ao dia 17 de Maio de 2021,
horário normal do expediente.

5.2. Preço e condições de obtenção das peças do procedimento: Para obtenção das peças de pro-
cedimentos, os candidatos deverão solicitar por meio do correio electrónico indicado no ponto 1, as
peças do concurso mediante o pagamento não reembolsável, do valor em Kwanzas de KZ
5.000.000,00 (Cinco Milhões de Kwanzas), ou montante equivalente em moeda externa ao câmbio
do dia do BNA, para entidades não residentes, no horário normal do expediente.
5.3. Prazo para a apresentação das candidaturas: o prazo para apresentação das candidaturas é
de 15 dias, contados da data de publicação do presente anúncio, horário normal do expediente, no
endereço indicado no ponto 6.1.2.
6. Informações Complementares:
6.1. Endereço e ponto de contacto onde podem ser obtidas as informações adicionais, as peças de
procedimento e enviadas as candidaturas e propostas: 
6.1.1. Designação Oficial: Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA)
6.1.2. Endereço: Rua Rainha Ginga, n.º 74, 4.º e 5.º andar
6.1.3. Localidade: Município de Luanda
6.1.4. Província: Luanda
6.1.5. Telefone: 921 715 591
6.1.6. Correio Electrónico:

concurso.sucatas@impa.gov.ao / concurso.sucatas@gmail.com

Luanda, 15 de Abril de 2021.

Ministro dos Transportes
Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu

(6156)MPP/PB-2/2

PEDIDO DE COMPARÊNCIA
Tendo sido criada a Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados, Empresa Pública (EGTI-EP)
mediante o Decreto Presidencial n.º 58/15, de 5 de Março, com vista a prosseguir as finalidades de
gestão, comercialização e regularização dos terrenos infra-estruturados que lhe sejam atribuídos por
legislação específica;

Considerando o Decreto Presidencial n.º 63/17, de 20 de Março, que atribui à EGTI-EP a gestão co-
mercial dos terrenos urbanos existentes no Pólo de Desenvolvimento do Futungo de Belas e Mussulo;

Vimos, pelo presente, solicitar a comparência de todas as pessoas, colectivas ou singulares, abaixo
discriminadas e todas as outras que se julgarem com direitos sobre terrenos no Perímetro Desane-
xado do Futungo de Belas, a fazer prova documental da sua titularidade através do e-mail:
info@egti.gov.ao, ou agendamento da entrega presencial pelo contacto 222 706 676, no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente Edital.
A parcela de terreno em causa tem as seguintes confrontações:

Norte: Condomínio Morro Bento
Sul: Condomínio Cajueiro
Este: Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem “Loy” e Estrada da Samba
Oeste: Oceano Atlântico

1. Igreja Messiânica Mundial de Angola (IMMA)
2. Victória Edith da Costa Pinto Ferreira
3. TSE - Tecnique Speciel a L'Export, SA
4. José Pedro Costa Júnior
5. Alzira da Conceição Grilo Castelhano
6. Afonso Domingos 
7. Victor Manuel Pacheco Mestre
8. António Cipriano Caldas
9. Celeste José Macano
10. Moisés Kaindangongo Augusto
11. Joana Domingos da Cunha
12. Empresa Helianthus, SA
13. Jota Joma - Comércio Geral, Limitada
14. Osvaldo Ambrósio Muhatili
15. Filipe Figueiredo
16. Alves Muqueco Tosa
17. Elizabeth Carmen de Sousa Henrique Coelho
18. Evaristo Segunda
19. Ibrahima Diallo
20. José Mateus de Adelino Peixoto

(500.0662)MPP/C-4/6
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COMUNICADO
A "ECONÓMICO FUNDOS DE PENSÕES" - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, Entidade GESTORA do Fundo de Pensões Aberto 1-5-10 Por Dia, comunica a todos participantes e ou/beneficiários
do Fundo, que se encontram em parte incerta, que está em curso o processo de alteração dos termos e condições do Fundo para Fundo de Pensões Económico Educação e Reforma de modo a torná-lo
mais actrativo aos seus interessados. Deste modo, vimos convocar os Participantes, abaixo mencionados, a comparecem nas suas instalações, na Rua Marechal Brós Tito, n.º 35/37, 5º Piso, Fracção C, In-
gombota, Luanda, com os terminais telefónicos: 222 693 600 e 933 672 792, para tratarem de assuntos relacionados com a alteração, bem como para a apresentação da sua situação actual junto do Fundo.
Nº Ordem Nome do Participante
1 ACELMO L. M. DE ABRIL FRANCISCO
2 ADELINA VASCO DO ROSÁRIO
3 ADILSON LUÍS ARMANDO CATALECO
4 ADILSON DO ESPÍRITO SANTO
5 ADOLFO LUDOVINO N´KENGUE
6 AIRES SALVATERRA P. AFRICANO
7 ALBERICO J. GARCIA DO NASCIMENTO
8 ALEXANDRA K. RIBEIRO DA SILVA
9 ALFREDO GARRIDO JOAQUIM
10 ALICE Y. DA CONSOLAÇÃO CARVALHO

Nº Ordem Nome do Participante
11 ÁLVARO QUILULO NUNES VUMI
12 AMBROZINA SOLANGE SAMUEL ADRIANO
13 ANA I. DE ALMEIDA S. ESCRIVÃO
14 ANA JACINTO PEDRO JOÃO
15 ANA KARINA CHIMINHO FORTUNA
16 ANA KARINA P. G. COSTA PITRA GRÓS
17 ANA RITA BURITY DE SETAS
18 ANA SLÁVIA TACANHO C. FERNANDES
19 ANACLETO MIGUEL ALBERTO
20 ANANIEL CARLOS M.CAHEMESSE

Nº Ordem Nome do Participante
21 ANASTÁCIO L. MOLARES DA SILVA
22 ANDERSON SASSA DOS SANTOS
23 ANDERSON C. P. DE ANDRADE ESCÓRCIO
24 ANDRÉ ANTÓNIO CUDIJINGUISSA
25 ANDRÉ FERNANDO JOÃO DA SILVA
26 ANDRÉ NOGUEIRA MIALA
27 ANETE SANDRA  DOS SANTOS FRANCO
28 ANGÉLICA CHITULA DA S. AFONSO
29 ANTÓNIO ELMER DA SILVA BETE
30 ANTÓNIO AUGUSTO MORGADO DA COSTA

Nº Ordem Nome do Participante
31 ANTÓNIO  FERNANDES DE SOUSA
32 ANTÓNIO MIGUEL DOMBOLO EDUARDO
33 ANTÓNIO EVANDRO BUMBA PAIXÃO
34 ANTÓNIO JOSÉ VENTURA
35 ARIADNE ARAÚJO JOAQUIM
36 ARICLENE CHIMINHO FORTUNA
37 ARIEL TCHISSOLA KANGOLO HENRIQUES
38 ARNILDO C. CASIMIRO GONÇALVES
39 BÁRBARA ANETTE DA COSTA NETO
40 BONISWA M. DE C. VAZ CONTREIRAS

Nº Ordem Nome do Participante
41 BRUNA CONSTÂNCIA CAPELA BRAGANÇA
42 BRUNO GENEROSO CAPELA BRAGANÇA
43 BRUNO F. DOS SANTOS DE FREITAS
44 CALIME NATANIEL GOMES DA SILVA
45 CAMILA ESPERANÇA SOMBO SIMÃO
46 CARLA MARIA AFRICANO CAFALA
47 CARLOS RAFAEL DA COSTA E COSTA
48 CARLOS J. HILONGA DA CONCEIÇÃO
49 CARLOS ELIEZER T. C. FERNANDES
50 CARLOS DIVALDO DOS SANTOS MATIAS

Nº Ordem Nome do Participante
51 CARLOS ALBERTO DO ROSÁRIO NETO
52 CARSIO DE JESUS GOMES DA SILVA
53 CASTELO MAZEMBA MATEUS BENGANI
54 CATARINA DE SOUSA GIL SARROTE
55 CELESTE J. CORREIA DA CONCEIÇÃO
56 CÉLIA REGINA DE CASTRO T. MAJOR
57 CELMIRA PAULETE FERREIRA PIMENTA
58 CELSO WALTER ANDRADE E SOUSA
59 CHEILA PRISCILA DOS SANTOS DIEIE
60 CIARA ALEXANDRA TEIXEIRA PINTO

Nº Ordem Nome do Participante
61 CIRO JOEL E SOUSA GIL SARROTE
62 CLÁUDIO CARLOS M. CAHEMESSE
63 CLÁUDIO RICARDO DA COSTA E COSTA
64 CLÊNIA ORIZA JOSÉ DE ALMEIDA
65 DÁDIVA CLEMENTINA DIELO NIMI
66 DANIEL SANTOS MATEUS VUNGE
67 DANIELA ROSEMAR CUCA PEREIRA
68 DANIELA MALEUA R. QUARENTA
69 DÉBORA DENISE SAMALA VARELA
70 DÉLCIA MARGARIDA DA SILVA E SILVA

Nº Ordem Nome do Participante
71 DENILSON ARMINDO DE A. M. DA SILVA
72 DENISE PAULA CHIMINHO FORTUNA
73 DIALITO NOGUEIRA AVELINO CAHUMBELE
74 DILMA ROSA NETO SEMEDO
75 DILZA T. DA CONCEIÇÃO FORTES
76 DIMITRI RAFAEL P. DA COSTA E SILVA
77 DJANIRA NADINE DE ALMEIDA MATIAS
78 DOMINGOS AUGUSTO AMBRÓSIO
79 DOMINGOS MANUEL EDUARDO
80 DWANNE Y. PELINGANGA DE ALMEIDA

Nº Ordem Nome do Participante
81 EDITH MARINA ARSÉNIO BERNARDO
82 EDMUNDO DIAVETA BUELA
83 EDNA DE FÁTIMA GERÓNIMO JOÃO

84 EDSON  BUELA
85 EDSON DA COSTA CASSENGE
86 EDSON P. BARTOLOMEU DA COSTA
87 EDSON ANTÓNIO DOS SANTOS
88 EDSON  SAIDY FRANÇA
89 EDUARDO THIAGO AMARO LUCAS
90 ELCÍDIO KIEZA DA COSTA CHARUMBO

Nº Ordem Nome do Participante

91 ELIANDRO DOS ANJOS P. DOS SANTOS
92 ELIVANDER F. LOURENÇO DE ALMEIDA
93 ELMIRA NDIAME NOGUEIRA GABRIEL
94 EMANUEL JOSÉ N´KENGUE
95 EMANUEL RAMOS MATEUS VUNGE
96 EMILISSAN LUINA BASTOS MARTINS
97 ENZO KIFFEN ADÃO DOS  SANTOS ROSA
98 ERWANY KAMALA DA C. DE OLIVEIRA
99 ESTEFÂNIA DE FÁTIMA S. CAPEMBA
100 ETIANDRO DOS ANJOS P. DOS SANTOS

Nº Ordem Nome do Participante
101 ETIENNE DA SILVA F. A. DA COSTA
102 EUGÉNIA T. DOS S. V. DE CARVALHO
103 EUNICE KARINA FERREIRA PIMENTA
104 EURICO PEDRO PEREIRA DA CRUZ
105 EURÍTICE MARLENE FERREIRA PIMENTA
106 EVA DIAS MARTINS DE ALMEIDA
107 EVA DENISE BUMBA PAIXÃO
108 EVANDRO DE NAZARÉ P. DOS SANTOS
109 FELÍCIO A. DO ESPÍRITO SANTO MENDES
110 FERNANDO IELTSIN DA FONSECA COMBA

Nº Ordem Nome do Participante
111 FERNANDO EDSON FRANCISCO NICOLAU
112 FIDEL JOSÉ ADÃO DA SILVA
113 FIRMINO AFONSO NIMI
114 FRANCELINA P. QUITECULO DE MIRANDA
115 FRANCIANE B. VICENTE DE LEMOS
116 FRANCISCO DE JESUS MANUEL CAIADO
117 FRANCISCO SABINO FERNANDO
118 FRANCISCO CUPINDAMA GREGÓRIO
119 FRANCISCO PITTA - GRÓS PAULO
120 FREDERICO LUCIANO VALÉRIO

Nº Ordem Nome do Participante
121 GARCIA SUZELINO DA SILVA BETE
122 GELSON L. DOS SANTOS DE FREITAS
123 GELSON MIGUEL DO ESPÍRITO SANTO
124 GENESIA ISABEL MATARI
125 GEOVÂNIA G. DOS SANTOS DE FREITAS
126 GERSON NEI DO NASCIMENTO CALUNGA
127 GILBERTO ALÍSIO TADEU MAJOR
128 GIZELDA P. SARDINHA GONÇALVES
129 GREICE LIMA MALENGUE
130 GUILHERME M. PEREIRA DE SOUSA

Nº Ordem Nome do Participante
131 HÉLDER CORREIA MARQUES DA COSTA
132 HÉLDER K. MATEUS VAZ DE ALMEIDA
133 HELENA SINANGUI MUENECONGO
134 HELENA C. JOSÉ DE ALMEIDA
135 HELENA ANDREIA PINTO MAVANDA
136 HENRIQUES FREITAS CABULA
137 HERNANY MARCOS MENDES SEBASTIÃO
138 HILDEGARDO C. MARQUES DA COSTA
139 HIMINGARDA M. PEDRO SEBASTIÃO
140 HUMBERTO JORGE PEDRO EDUARDO

Nº Ordem Nome do Participante
141 IGOR  ADMAR NGOLA DOMINGOS
142 IRINA CARINA DOS SANTOS DIEIE
143 IRIS PIETRA NDULUMBA
144 ISAAC  ZEBEDEU DOMINGOS
145 ISABEL FLORINDA BUELA
146 ISABEL N. DA COSTA GRAÇA DE DEUS
147 ISABEL CELESTINO DOS REIS A. MATIAS
148 ISABEL PATRÍCIA BUMBA PAIXÃO
149 ITACLARIA NDUMI
150 JARIANDRA PALOMA DA CRUZ ANDRÉ

Nº Ordem Nome do Participante
151 JEMINA PEDRO CADAL YOBA
152 JENGA PATRÍCIA DE C. SEBASTIÃO
153 JERÓNIMO LUÍS GONÇALVES DOMINGOS
154 JÉSSICA ALEXANDRA V. MIRANDA
155 JESUEL DA GRAÇA DOS SANTOS MENTO
156 JOANA GOURETH SAMUEL ADRIANO
157 JOANA MARIA DA COSTA ANDRÉ
158 JOÃO MANUEL ALFREDO
159 JOÃO FRANSCISCO CAETANO
160 JOÃO DOMINGOS FRANCO

Nº Ordem Nome do Participante
161 JOÃO ARMANDO DE ALMEIDA GABRIEL
162 JOEL MUNZUNZO MATEUS
163 JOEL ADAMIR VICTÓRIO MIRANDA
164 JONIVAN DA COSTA CASSENGE
165 JONSE PEREIRA CADETE

166 JOSÉ EDUARDO DE JESUS CAMBONJEI
167 JOSÉ CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
168 JOSÉ ANTÓNIO FRANCISCO KAY
169 JOSÉ M. DEMBE DOS REIS MATOCO
170 JOSÉ ABEL MOMA

Nº Ordem Nome do Participante
171 JOSÉ MANUEL NAVAL
172 JOSÉ MANUEL PEDRINHO
173 JOSÉ CUABI TCHITCHI
174 JOSÉ MORAIS TORRES
175 JOSEFA MARTINHO COELHO
176 JOSENE MARÍLIA P. VIEIRA CANDENGUE
177 JUANDRO WEZA BERNARDO SANTANA
178 JÚLIA MACHADO DE MORAIS CAHÔLO
179 JÚLIA DA GLÓRIA PARENTE
180 JULIANA SÍLVIA MANUEL CAETANO

Nº Ordem Nome do Participante
181 JULIANA DENISE V. DE A. M. DA SILVA
182 JULIETA A. DOS SANTOS DE FREITAS
183 JÚLIO ANTÓNIO CORREIA TEXEIRA
184 JUSIMARA DE JESUS DOS SANTOS VIEIRA
185 KAILU SUNDA DA SILVA AFONSO
186 KAISER HENDA FERREIRA FANÇONY
187 KÂMIA VIEIRA E SILVA
188 KANZA KUAIELA BERNARDO SANTANA
189 KARINE A. ALMEIDA CORDEIRO
190 KÁTIA REGINA FERRÃO JOSÉ

Nº Ordem Nome do Participante
191 KATILA MARIA DE A. MACHADO
192 KEILANA ADRIANA JOÃO KIALA
193 KELVIN N'KRUMAH DOMINGOS SALOMÃO
194 KENEDY ANTÓNIO MATARI
195 KEONI VICTOR JOÃO KIALA
196 KIAME S. CAJADA V.CANDENGUE
197 KIESSE SUNDA DA SILVA AFONSO
198 KILUANGE NATANIEL M. FORTUNATO
199 KÍRIA SUÉLIA DOMINGOS SALOMÃO
200 KLADE ALVES SARDINHA GONCALVES

Nº Ordem Nome do Participante
201 KRÍSSIA GABRIELA CONSTATINO ANTÓNIO
202 LADISLAU PEREIRA JEREMIAS
203 LAÉRCIA FABIANA A. DE SOUSA
204 LAKEISHA X. DA C. GRAÇAS DE DEUS
205 LAURIANA SLACH AMÂNDIO FERREIRA
206 LEANDRA JANDIRA PINTO CHAGAN
207 LEÍCIO C. AMÂNDIO DE GOUVEIA LEITE
208 LEOCÁDIO ANSELMO BENI ALBERTO
209 LEONELA CAROLINA BUELA
210 LEONILSON ADÃO DA SILVA

Nº Ordem Nome do Participante
211 LIZIA N. SUMBO DE ALMEIDA GOMES
212 LORIVAL CARLOS FARIA CAHEMESSE
213 LOUISE VAZ DE ALMEIDA
214 LOURDES DILA FERNANDO MOUZINHO
215 LOURENA APANICHE MATARI
216 LOWA X. DA COSTA GRAÇAS DE DEUS
217 LUANA F. PIRES DOS SANTOS ALMEIDA
218 LUANA NATÉRCIA MATIAS FERNANDES
219 LUCAS DE MELO CARLOS DA SILVA
220 LUCILIA G. DE AMEIDA M. DA SILVA

Nº Ordem Nome do Participante
221 LUCINDA AGOSTINHO NETO
222 LUDMILA SAMARA DA CRUZ FREITAS
223 LUDMILA CHICACA NHAMBA
224 LUÍS DE JESUS LOPES DE CARVALHO
225 LUÍS MAMONA JOÃO
226 LUÍSA JOSÉ MBUTA MADALENA
227 LUÍSA MANUEL NAVAL
228 LUITIANE NZOJI VALENTIN DE CARVALHO
229 LUKÉNIA ROSALINA GAGO VITA
230 LUZIA ERMELINDA MAMBO JOÃO

Nº Ordem Nome do Participante
231 LWANA CRISTINA SOARES SAMBO
232 MADALENO DA P. A. B. DOS S. ROSA
233 MANUEL PAIM CALUNGA
234 MANUEL JOSÉ LEMOS FRANCISCO
235 MANUEL DE JESUS MOREIRA
236 MANUEL QUILULO VUMI
237 MARCELO R. FILIPE DE SOUSA
238 MARCELO BELMIRO FIGUEIREDO GINGA
239 MÁRCIA ROMINA MORGADO DA COSTA

Nº Ordem Nome do Participante
240 MÁRCIA PEREIRA DE ALMEIDA
241 MÁRCIO A. P. DE ANDRADE ESCÓRCIO
242 MARCOS AURÉLIO M. MOÇAMBIQUE
243 MARGARIDA C. DE MENEZES GASPAR
244 MARIA ISABEL GAMBOA FRANCISCO
245 MARIA PINTO HELE
246 MARIA INÊS MANDE
247 MARIELA PATRÍCIA GUIMARÃES XICATO
248 MARIEN JÚNIOR DE AGUA BOMBO
249 MÁRIO ADÉRITO KUMOLEHÃ  FIGUEIRA (6
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Nº Ordem Nome do Participante
250 MARK DICKENS MURUNGA
251 MARLENE D. DE ALMEIDA M. DA SILVA
252 MARLENE DE JESUS PEDRO CARDOSO
253 MARNEZA MANUEL NAVAL
254 MARTA A. E SOUSA GIL SARROTE
255 MARTINS KIPANDA
256 MASSONAMA MANZAMBI DAVID
257 MAURA MANUEL NAVAL
258 MAURO LUÍS DA SILVA  DOMINGOS
259 MAURO T. C. SANTOS VAN-DÚNEM

Nº Ordem Nome do Participante
260 MELISSA HAYALA LUÍS DE SOUSA
261 MICHELA J. BAPTISTA DO NASCIMENTO
262 MIGUEL QUISSANGA DO E. S. JOSÉ
263 MIGUEL MASSAMPO
264 MIKAEL IVAN RASOILO RODRIGUES
265 MILENA ADELAIDE NOGUEIRA GABRIEL
266 MONDLANE PEDRO DOMINGOS SALOMÃO
267 N'ZINGA AMONA C. PEDRO YOBA
268 NÁDIA ANIME DOS SANTOS DIEIE
269 NADIRA ALEXANDRA BRAVO SANDA

Nº Ordem Nome do Participante
270 NAHARA MAIA PEREIRA DE SOUSA
271 NATÁLIA ANTÓNIO PEDRO DA SILVA
272 NATALVIS JOSÉ BONGO ANTÓNIO
273 NATANIEL V. JERÓNIMO CHIPALANGA
274 NATANIELA DE FÁTIMA J. CHIPALANGA
275 NAYAMA VERÓNICA MANDE GOMES
276 NAZARINA DE FÁTIMA M. MOREIRA
277 NEIDY DA GRAÇA DOS SANTOS MENTO
278 NELSON V. SOARES DA SILVA
279 NELSON DE OLIVEIRA FEIJÓ

Nº Ordem Nome do Participante
280 NEUSA CARINA DE ALMEIDA MONTEIRO
281 NEZLA VARINADALA LEIRIA
282 NIVALDO EDUARDO SAMUEL ADRIANO
283 NIVALDO RENATO DE ALMEIDA MATIAS
284 NOÉ ANTÓNIO GONGA
285 NOÉMIA ZUELMA ARSÉNIO SEBASTIÃO
286 NOVIDADES KINUMA ARCANJO
287 NZINGA SARA EDUARDO RODRIGUEZ
288 NZOLA FANÇONY RAMIRO DE MIRANDA
289 OLGA FERNANDES NEVES

Nº Ordem Nome do Participante
290 OLÍMPIA DE FÁTIMA SOARES CAPEMBA
291 ORLOGA JOELMA PERDIGÃO COSTA

292 ORQUÍDEA DE Q. C. V. CANDENGUE
293 OSVALDO MARTINS SOMBO CHIMICHI
294 OSVALDO WILTON RIBEIRO MORAIS
295 OSVALDO DOS SANTOS VARELA
296 OUVÍDIO GONÇALO ARMANDO CATALECO
297 PATRÍCIA VAZ DE ALMEIDA
298 PAULA TATIANA FERRÃO VIEIRA
299 PAULINO ANTÓNIO MIGUEL

Nº Ordem Nome do Participante
300 PAULO JOSÉ FILIPE
301 PAULO A. FERREIRA PEREIRA
302 PAULO T. C. SANTOS VAN-DÚNEM
303 PEDRO VICTOR DA CONCEIÇÃO CALUNGA
304 PEDRO CIPRIANO MASSIALA
305 PÉRSIDA CHITA JOÃO BAILA
306 PETRA SWAMI JOÃO BAILA
307 PRISCILA MALONDA JOÃO BAILA
308 PRISCILA DE ÁGUA R. CALEMBO
309 RACHEL DE FÁTIMA SOARES CAPEMBA

Nº Ordem Nome do Participante
310 RAFAEL TRAÇA GIL
311 RAÚL F. DE A. B. DOS SANTOS DINIZ
312 RAÚL BUTA FERNANDES
313 REGINALDO DOS SANTOS DIEIE
314 REGINALDO S. MATIAS FERNANDES
315 RODNEY T. DA COSTA GRAÇAS DE DEUS
316 ROLENDE DE GLÓRIA P. FERNANDES
317 RONALDO ALEXANDRE V. DE CARVALHO
318 ROSA MARISA RODRIGUES MARTINS
319 ROSÁLIA DEMBO DA SILVA LOURINHO
Nº Ordem Nome do Participante
320 ROSALINO PIMENTEL GALIANO CAPEMBA
321 ROSANA ANDRÉ CÂNDIDO TAVARES
322 ROSITA MOISÉS THÓMAS GUIAMBA
323 RUBEN DOS SANTOS COSTA ALEXANDRE
324 RUI JORGE DA TRINDADE JORDÃO
325 SALVADOR FORTUNA
326 SÁNIA M. LEMOS DA SILVA ALMEIDA
327 SEBASTIÃO PEDRO JOSÉ
328 SHEILA VANESSA R. QUARENTA
329 SIDNEY RICARDO SOARES SAMBO

Nº Ordem Nome do Participante
330 SILANA TERESA RAMOS NAVAL
331 SÍLVIO VALÉRIO FERNANDES CALEMBE
332 SOFIA BENDITA MATEUS A. CATALECO
333 SOFIA ARMANDA DA SILVA LOURINHO
334 SOLANGE NSANDA MBUNGA JOÃO
335 STELLA MAISA N. FERREIRA FANÇONY
336 STÊNIO IVANIEL FIALHO COMBA

337 SUZANETH V. FONSECA DE OLIVEIRA
338 TÂNIA SOFIA SOARES TEIXEIRA
339 TEÓFILO JOSÉ LEMOS FRANCISCO

Nº Ordem Nome do Participante
340 TERESA DIELUMBAKA JOSÉ
341 THELMA C. P. ADÃO DA SILVA
342 TIRSA IVONE AGOSTINHO MATEUS
343 TOZIANA PAULA SAMUEL BERNARDO
344 TUKEBA PAULO DALA FÉLIX
345 TXEXA VICTÓRIA VASQUES
346 UDAY FILIPE DE SOUSA SAMPAIO
347 UHENYA LUANA CARVALHO DE ALMEIDA
348 VADÍLCIA DOMINGAS DE O. SILVA
349 VALENTIM OMAR PADRE BRAVO PINTO

Nº Ordem Nome do Participante
350 VANESSA FILOMENA DE O. RASOILO
351 VÂNIA CORREIA DA COSTA
352 VATA BERNARDO LAS VEJA
353 VILMA ANDREIA C. A. MOUTINHO
354 VILMA DO ESPÍRITO SANTO
355 VIOLANTE DE NATIVIDADE H. CHINCANDA
356 VICTORINO GONÇALVES NETO
357 VIVANDRA RENATA DA C. COUTINHO
358 WAGNER HERCULANO EDUARDO
359 WALDIK B. SAMPAIO DE FIGUEIREDO

Nº Ordem Nome do Participante
360 WALTER ANTÓNIO DOS SANTOS
361 WALTER VIEIRA LOPES DE O. PINTO
362 WANDY BELJOR DOMINGOS JORGE
363 WILSON T. CAMPOS NEVES
364 WILSON PEDRO JOAQUIM JEREMIAS
365 WILSON CAIMBO SAPALO NEVES
366 WILTON LEONEL DA FONSECA COMBA
367 WISA SUNDA DA SILVA AFONSO
368 WYLMA LUMINITA DOS SANTOS MARTINS
369 YASMINE N. DA SILVA ALMEIDA MATIAS

Nº Ordem Nome do Participante
370 YASON WAME TALAIA PAULO
371 YOLANDA DA SILVA PEREIRA
372 YOLANDA MARÍLIA J. GOMES SAMBO
373 YULILA BEATRIZ DANIEL FREITAS
374 ZALIA SAKUTIA LIMA DOMINGOS
375 ZEFERINO MANUEL BENGUELA
376 ZENEDINE L. DE MACEDO JOAQUIM
377 ZIDANE CAVUICA PAULO
378 ZORA DE CARVALHO NETO
379 ZOYLA LÍDIA CONTREIRAS SIMÕES

Posição:

Coordenador de Operações - Completion Wellbore 
Intervention (R4765)

Responsabilidades essenciais:
• Proteger a saúde e segurança de nosso pessoal e o meio ambiente
• Conduzir todas as actividades em linha com nossos não negociáveis, proces-
sos aplicáveis e pilares culturais
• Garantir que os contratos / orçamentos atribuídos sejam totalmente compreen-
didos e capitalizados
• Coordenar e monitorar todas as actividades de trabalho conforme descrito no
MTJC através das fronteiras organizacionais
• Responsável pela programação e despacho de recursos de acordo com os re-
quisitos do trabalho
• Contato principal para o cliente para preparação, execução e encerramento do
trabalho e, como tal, gerenciará o relacionamento para garantir o sucesso co-
mercial da Baker Hughes
• Estar familiarizado com o processo do cliente atribuído para MOC/SOP...
• Garantir que a factura esteja de acordo com o contrato / cotação, sem vaza-
mento de receita e cobrança de dinheiro em tempo hábil

Qualificações / Requisitos
• Graduação em engenharia ou disciplina científica de uma universidade creden-
ciada ou experiência relevante na indústria dentro da linha de produtos
• 15 anos de experiência profissional relevante
• Excelente capacidade de comunicação oral e escrita
• Habilidades interpessoais para trabalhar bem com colegas e clientes em todos
os negócios e culturas
• Capacidade de gerenciar vários projectos e / ou prazos
www.bakerhughes.com

Baker Hughes  Angola
Base da Sonils- Rua Kima Kienda, Boa-vista 
Luanda- Angola

Estabelecimento de Cabinda; Base de Malembo, 
Cabinda - Angola

(6296)1/4P-1/2 (4889)1/4P-2/2

ANÚNCIO DE VAGA

GLOFACK, COMERCIAL (SU), LDA., com Sede Social na província de
Luanda, Município de Belas, Avenida Fidel de Castro, Leocean Park, Edfício
n.º 05, com Objecto Social  Prestação de Serviços Mercantis, Exploração
Mineira, Importação e Exportação, Titular do Número de Identificação Fiscal
NIF: 5000200751, representada pelo Senhor GLÓRIA TOKO SIMÃO LU-
TUMBA, Portador do B.I Nº 000184249LA015 Telefones: 936742577
/928265543 e-mail: glofackcomercialgrafica@hotmail.com

Pretende admitir 1 (um) Técnico de Recursos Humanos e  1 (Uma) Re-
cepcionista

Técnico Recursos Humanos:
Recrutamento e selecção de pessoal; cadastramento, acolhimento e inte-
gração de novos funcionários; processamento salarial; elaboração, análise
e homologação de contratos de trabalho; entre outros.

Receccionista:
Habilidades em comunicação,  acolhimento e de boa aparência.
Requesitos:
Experiência de trabalho mínima de 5 anos para o Técnico Recursos Huma-
nos, e experiência de trabalho mínima de 3 anos para a Recepcionista. Do-
mínio das línguas Portuguesa, Inglesa e Francesa.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas, contendo CV, carta
de apresentação e cópia do BI, para o correio electrónico:
glofackcomercialgrafica@hotmail.com.

Luanda, aos 6 de Maio de 2021.

A Direcção

Eufrázia de Almeida

(6401)MPI/PB-1/2
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(5806)MPP/PB-6/6

COMUNICADO
Suspensão da autorização para a subscrição de novas apólices de seguro, por um
período de 180 (cento e oitenta) dias, à Royal Seguros, S.A.

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) comunica ao público em geral,
que, ao abrigo do Despacho n.º 158/GMF/2021e 88/21, de 12 de Abril, de Sua Excelência Senhora
Ministra das Finanças, foi aplicada, sob proposta da ARSEG, a medida sancionatória de suspensão
de autorização para a subscrição de novas apólices de seguro, à empresa Providência Royal 
Seguros, S.A., por um período de 180 dias, abrangendo tal proibição a subscrição de novos riscos,
a partir da data em que foi notificada, aos 22 de Abril de 2021.

A medida resultou da análise criteriosa do relatório de gestão e contas e demais elementos de in-
formação fornecidos pela Seguradora ao Regulador, referentes ao exercício de 2019 e exercícios
transactos, e, em sede dos demais actos de supervisão e acompanhamento do exercício da acti-
vidade seguradora.

Foram, com efeito, constatadas diversas irregularidades, que constituem transgressão à legislação
do sistema financeiro, nos termos das alíneas e), f), g) e i) do artigo 151.º da Lei de Bases das Ins-
tituições Financeiras (LBIF), aprovada pela Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, e do sector de seguros,
em particular.

Além de permitir que a Seguradora dedique os seus melhores esforços na implementação, com o
acompanhamento directo do Regulador, das medidas e reformas necessárias para restabelecer as
condições adequadas de operabilidade, a suspensão da autorização para a celebração de novos
contratos de seguros não prejudica a obrigação da referida Seguradora cumprir com os compromissos
previamente assumidos relativamente aos contratos de seguro actualmente em vigor;

A Seguradora deve, conforme previsto no artigo 144.º da LBIF, apresentar ao Órgão Regulador um
plano de financiamento e de recuperação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos e para
efeitos dos artigos 14.º e 23.º do Regulamento sobre as Garantias Financeiras, aprovado pelo Decreto
Executivo n.º 06/03, de 24 de Janeiro.

“ARSEG - Supervisão Credível, Protecção Garantida, Angola Segura“

AGÊNCIA ANGOLANA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEGUROS, em Luanda, aos 23 de
Abril de 2021.

CONTACTOS
Telefone: 222 760 130 
Correio electrónico:geral@arseg.ao
Página web: www.arseg.ao

(500.0683)1/4P-3/17

IMBATÍVEL – TUDO BARATO!!!

LIQUIDAÇÃO A DECORRER 
TODO O MÊS DE MAIO

•         Mobiliário de Lar
•         Candeeiros
•         Atoalhados
•         Mobiliário de Casa de Banho
•         Mobiliário de Escritório
•         Acessórios e Produtos de electrónica
•         Material Escolar e Escritório

Tudo o que precisa, aos melhores preços!

Corra já para a Marginal! Avenida 4 de Fevereiro
n.º 35/36 - LUANDA

Contacto: 917 443 277 / 925 113 838
Motivo: Obras

(500.0663)-1/4P-2/8



Grupo Multinacional de referência em Angola no sector da Engenharia e Construção, pro-
cura para os seus quadros:

Engenheiro Eletromecânico

Requisitos:
- Formação académica Licenciatura eletromecânica;
- Experiência profissional mínima de 10 anos em Direcção de Obra;
- Experiência em montagem equipamento eletromecânico, nomeadamente em Estações
de tratamento de água [ETA] e Estações de tratamento de águas residuais [ETAR];
- Experiência na concepção e elaboração de projectos;
- Preparação dos orçamentos e reorçamentação.

Funções:
- Planeia, delega e coordena os trabalhos afectos à especialidade eletromecânica;
- Elabora planos de instalação e sistemas eletrónicos e eletromecânicos;
- Cumprir os requisitos técnicos do projecto, prazos de entrega e níveis orçamentados
de rentabilidade económica da obra.;

Luanda, 30 de Abril de 2021.

Candidaturas através do nosso site em: www.angolaca.co.ao ou envie o seu CV para
recrutamento@asgest.co.ao
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A SIR – Segurança Industrial e Residencial, tem em curso a análise de candidaturas para a vaga
de: 

CHEFE DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA:

Requisitos
•  Experiência comprovada na aréa de actuação;
•  Conhecimentos de Mecânica (factor eliminatório);
•  Domínio da ferramenta informática (Microsoft Office);
•  Habilidade organizacional e de liderança;
•  Boas habilidades interpessoais e de comunicação;
•  Capacidade de trabalhar por objectivos e sob pressão;
•  Forte sentido de honestidade, responsabilidade, organização, autonomia; polivalência e espírito de
equipa;

•  Capaz de trabalhar de forma independente dentro dos parâmetros definidos.

Responsabilidades
•  Capacidade de avaliar o estado dos equipamentos;
•  Testar todo tipo de equipamentos;
•  Acompanhamento das tarefas dos mecânicos;
• Controlar os planos de manutenção, bem como, inspeccionar diariamente os equipamentos e 
analisar as avarias;

• Organizar e manter a cozinha, assegurando a optimização de meios humanos e materiais com 
qualidade de serviço requerida;

•  Supervisionar e apoiar na programação de compra e recepção de mercadorias;
•  Garantir o controlo de stocks, stock de reposição e stocks mínimos.
Candidaturas:
Envie o seu CV para rh.sir@group3j.com com a referência CTL/SIR no assunto de email.

(6310)1/8P-1/2
(6394)1/8P-1/1

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 26.º e no artigo 27.º, ambos dos Estatutos
da Ordem dos Advogados de Angola (O.A.A), convoco a Assembleia-Geral Ordi-
nária de Advogados, a realizar-se no dia 29 de Maio de 2021 (sábado), às 9
horas, na cidade de Benguela, em local a comunicar  tempestiva e oportunamente
aos associados, com a seguinte proposta de:

Ordem de Trabalhos

Ponto Único: Discussão e Aprovação do Relatório e Contas relativo ao exercício
de 2020.

Mais se informa que, para efeitos de consulta prévia, o antedito relatório e contas
está disponível no web site da instituição.

Luanda, 03 de Maio de 2021

Luís Paulo Monteiro
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

(6353)1/8P-1/4

(6255)1/8P-1/1 (6316)1/8P-1/1

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 25.º e no artigo 27.º, ambos dos Estatutos
da Ordem dos Advogados de Angola(OAA), convoco a Assembleia-Geral Extraor-
dinária de Advogados, a realizar-se no dia 29 de Maio de 2021 (sábado), às 11
horas, na cidade de Benguela, em local a comunicar  tempestiva e oportunamente
aos associados, com a seguinte proposta de: 

Ordem de Trabalho

Ponto Único: Revisão pontual do Regulamento Eleitoral da Ordem dos Advoga-
dos de Angola, de 12 de Abril  2013.

Luanda, 03 de Maio de 2021

Luís Paulo Monteiro
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

(6353)1/8P-2/4

REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE LUANDA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CAZENGA
GABINETE DO ADMINISTRADOR

ANÚNCIO
A Administração Municipal do Cazenga, vem tornar público a anulação do Concurso  Público n.º 2/20
para empreitada de Construção das Ruas das Condutas de Cima e  Porto Santo, pelas seguintes
razões:

• Inconformidade na autorização da despesa inicial nos termos da alínea f) do n.º 1 do anexo X do
Decreto Presidencial n.º 59 /21, de 5 de Março, que Aprova as Regras de Execução do Orçamento
Geral do Estado para o Exercício Económico de 2021;

• As Propostas financeiras apresentadas pelos concorrentes no referido concurso foram incompatí-
veis com o limite de autorização da despesa da Entidade Publica Contratante.

Para mais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade de Contratação Pública, loca-
lizada na Rua dos Comandos, Distrito Urbano do Tala Hady, 1.º andar do Edifício da Administração
Municipal do Cazenga.

Telemóvel: 940 141 185
Correio electrónico: ucpcazenga2019@outlook.pt

GABINETE DO ADMINISTRADOR MUNICIPAL DO CAZENGA, em Luanda, 03 de Maio de 2021.

“JUNTOS PARA O DESENVOLVIMENTO”

O ADMINISTRADOR MUNICIPAL
TOMÁS BICA MUMBUNDO

COMUNICADO
FIM DE TROCA DE VASILHAME YOUKI

Exmos. Clientes e Parceiros,
Vimos pela presente comunicar, que passado 1 ano desde o término da comer-
cialização do artigoYouki retornável em formato de 24x300ml pelas empresas
Castel Angola, após devida análise e ponderação a Direção decidiu:
1. Terminar com a troca de vasilhame 24x300ml de Youki em 30 de Junho
de 2021;

2. Fica proibida a receção e/ou troca em todos os nossos armazéns comerciais
qualquer vasilhame no formato acima mencionado.

Agradecemos, antecipadamente, a colaboração que vimos mantendo e endere-
çamos votos de bons negócios.

Emílio Gomez
Director Comercial e Marketing Nacional



CUANDO CUBANGO 

Carlos Paulino | Menongue

Três indivíduos acusados
de terem assassinado dois
cidadãos nacionais, com
recurso a objectos contun-
dentes e arma branca, no
bairro Pio e no centro da
cidade de Menongue, pro-
víncia do Cuando Cubango,
foram apresentados, na
semana finda, pelo Serviço
de Investigação Criminal (SIC).
O primeiro caso de homi-

cídio aconteceu no dia 13 de
Abril, em que foi vítima um
cidadão de nome Ângelo
Valila, de 48 anos, funcionário
da Casa Militar, cujo corpo
foi encontrado quatro dias
depois do seu desapareci-
mento, abandonado num ter-
reno baldio, com capim alto,
junto ao bairro Pio.
O segundo caso ocorreu

no dia 21 de Abril, em que
foi vítima Francisco Hamu-
yela, de 45 anos, quando dois
marginais surpreenderam o
malogrado, às três horas da
madrugada, na área onde
prestava serviço de guarnição
a um restaurante, desferindo-
lhe vários golpes com uma
faca e chave de fenda, pro-

vocando-lhe morte imediata.
Segundo o porta-voz do

SIC, Paulo de Novais, pre-
sume-se que os dois casos
de homicídio qualificado
tenham sido praticados por
ajuste de contas, tendo em
conta que os marginais não
levaram nenhum pertence
das vítimas. Os detidos,
acrescentou, já foram apre-
sentados  ao  Ministério
Público junto do SIC.
Informou que,  desde

Janeiro deste ano, foram
registados oito casos vio-
lentos de homicídio no
município de Menongue,
em que estão implicados dez
cidadãos nacionais, com
idades entre os 22 e 37 anos,
que já se encontram a contas
com a Justiça.
Paulo de Novais disse que

nos últimos dias a província
do Cuando Cubango come-
çou a registar novamente
crimes hediondos, que estão
a preocupar os Órgãos de
Defesa e Segurança, bem
como a população.
Garantiu que os efectivos

do SIC não vão poupar esfor-
ços, no sentido de inverter
o actual quadro.

SIC regista aumento
de crimes violentos 
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COMÉRCIO INFORMAL EM CACUACO   

Manuel Barros 

A Administração Municipal
de Cacuaco, na província
de Luanda, assumiu provi-
soriamente a gestão do mer-
cado do Kicolo, desde a
semana finda, devido ao
incumprimento contratual
do antigo gestor, que ficou
quatro meses sem fazer o
depósito de 30 por cento
das receitas arrecadadas,
na Conta Única do Tesouro
(CUT), segundo o adminis-
trador Auzílio Jacob. 
“A dada altura, a gestão

do mercado deixou de cum-
prir com as prestações que
estavam plasmadas nas
cláusulas contratuais, que
eram de 30 por cento das
re ce i ta s  a r re cadada s ,
mesmo depois do envio de
uma série de notificações”,
esclareceu o administrador
de Cacuaco.  
Segundo Auzílio Jacob,

houve oscilação naquilo que
se depositava na Conta
Única do Tesouro (CUT),
até que o gestor do mercado
deixou de o fazer, a partir
do passado mês de Janeiro
do corrente ano. 
“Foram quatro meses de

ausência total de depósitos
na CUT e tivemos de infor-
mar  à  governadora  de
Luanda. Convidámos a ges-
tão do mercado a ter um
encontro com a Adminis-
tração  Munic ipa l ,  mas

mesmo assim não quis alte-
rar o seu comportamento”,
revelou Auzílio Jacob. 
Informou que recebeu

uma indicação da governa-
dora de Luanda, Joana Lina,
que recomendava que “se
houvesse insistência no pro-
cedimento, deveria recor-
rer-se à cláusula de rescisão,
cumprindo com todos os
pressupostos legais, para
ter respaldo jurídico”. 
O administrador muni-

cipal confirma haver actas
de reuniões em que eram
manifestados os incumpri-
mentos, que culminaram
com a rescisão contratual. 
“Temos actas de reuniões

em que manifestávamos os
incumprimentos por parte
da gestão do mercado, que
despoletaram na rescisão
contratual definitiva com o
referido grupo empresarial”,
afirmou o administrador.  
O antigo administrador

do mercado do Kicolo, José
Bonifácio, pertencente ao
Grupo Manico Henda e
Filhos Lda, diz não ter rece-
bido nenhum aviso prévio
e que os agentes da Fisca-
lização da Administração
Municipal de Cacuaco lhe
informaram que tinham
ordens superiores  para
encerrar a administração
do mercado. 
Acrescentou que o Grupo

Manico não deve quatro
meses, mas apenas o mês
de Abril do ano em curso, o

que contraria as versões da
Administração de Cacuaco. 
José Bonifácio disse ter

sido surpreendido com o
posicionamento da Admi-
ni s t ração  de  Cacuaco ,
numa altura em que esta-
vam preparados para fazer
o depósito na Conta Única
do Tesouro. 

“Fomos surpreendidos
com esta decisão e depostos
das nossas funções”, disse,
tendo acrescido que, com
a suspensão da sua gestão,
terão prejuízos de mais de
18 milhões de kwanzas e
cerca de 300 trabalhadores
ficaram afectados. 

Concurso público 
Para o contínuo funciona-
mento do mercado do Kicolo
foi criada uma comissão de
gestão, que também vai pre-
parar o concurso público,
daqui há cinco meses, para
se encontrar outro gestor,

de acordo com a orientação
da governadora de Luanda. 
Enquanto se aguarda pelo
concurso público, todos os
vendedores podem apre-
sentar as suas inquietações
e cumprir com as suas obri-
gações normalmente. 
O  admin i s t rado r  de

Cacuaco afirmou que a nova
gestão do mercado do Kicolo
mantém todos os postos de
trabalho da antiga, como,
por exemplo, os fiscais e os
protectores de bancadas, que
na sua maioria são jovens. 
Acrescentou que a nova

gestão já fez algumas melho-
rias no que concerne à tri-
butação, como a redução da
taxa paga pelos vendedores
de bancada, que passou de
500 kwanzas para 300,
visando estimular as pessoas
a fazerem os pagamentos e
baixar o índice de fuga ao
fisco no mercado.
Flor inda  Abreu,  que

comercializa materiais eléc-
tricos naquele mercado,
disse que a redução da taxa
foi uma atitude acertada,
porque as vendas estão muito
difíceis, o que tem prejudi-
cado o rendimento, fazendo
com que muitos vendedores
recorram a esquemas para
não pagar a taxa aos fiscais
do mercado.
“Fico mais tranquila por-

que sei que conseguirei
pagar a taxa sem me preo-
cupar muito com os fiscais”,
concluiu. 

O administrador
municipal 

de Cacuaco 
confirma haver

actas de reuniões
em que eram
manifestados 

os incumprimentos,
que culminaram
com a rescisão

contratual

EDIÇÕES NOVEMBRO

Nova gestão do mercado reduz taxas pagas pelos vendedores e garante que todos os postos de trabalho foram mantidos 

Mercado municipal do Kicolo
conta com uma nova gestão 
Administração Municipal acusa antigo gestor de ter ficado quatro meses sem fazer o
depósito de 30 por cento das receitas arrecadadas, na Conta Única do Tesouro (CUT)  

POLÍCIA DETEVE INDIVÍDUOS COM CABOS ELÉCTRICOS 
Dois indivíduos, de 28 e 39 anos, acusados de terem furtado
cabos eléctricos no município do Soyo, província do Zaire,
foram detidos, na semana finda, pela Polícia Nacional e
Serviço de Investigação Criminal (SIC). Segundo o porta-voz
do SIC/Geral, Manuel Halaiwa, quando os indivíduos foram
detidos transportavam, numa motorizada, um rolo de cabos
eléctricos de alta tensão. 

André da Costa 

SINDICALISMO 
CONGRESSO DO SJA 
FOI REMARCADO  
PARA 22 DESTE MÊS 
A Mesa da Assembleia-geral do
Sindicato dos Jornalistas
Angolanos (SJA) remarcou,
para 22 deste mês, o congresso
da organização marcado,
inicialmente, para dia 15.  
Em nota de imprensa, a
presidente da Mesa da
Assembleia-geral do SJA,
Maria Luísa Rogério, reforça
que a apresentação das listas
candidatas ao cargo de
secretário-geral, para o
quadriénio 2021/2025, decorre
até 15 deste mês.  A validação
das candidaturas acontece
nos dias 15 e 16, enquanto
a campanha eleitoral terá lugar
entre 17 a 20 do corrente mês. 
Actualmente, o SJA
é liderado pelo jornalista
Teixeira Cândido. 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
DETIDO ACUSADO 
DE FURTO EM VÁRIAS 
CONTAS DO BPC 
O Serviço de Investigação
Criminal deteve, há dias, em
Malanje, um cidadão, de 25
anos, acusado de ter furtado
12 milhões de kwanzas em
contas do Banco de Poupança
e Crédito (BPC central). 
O porta-voz do SIC/Geral,
superintendente Manuel
Halaiwa, disse, ontem, ao
Jornal de Angola, que o
acusado realizava movimentos
fraudulentos através do
multicaixa Express. 
Manuel Halaiwa explicou que,
depois de receber a queixa,
o SIC, através dos efectivos
ligados ao Departamento
de Combate aos Crimes
Financeiros e Fiscais, fez várias
diligências que resultaram
na detenção do presumível
autor do crime. 
O porta-voz do SIC/Geral
explicou que o acusado é
reincidente, tendo, há duas
semanas, estado detido  pela
mesma prática e posto em
liberdade, com termo de
identidade e residência. 
Manuel Halaiwa acrescentou
que o indivíduo será
apresentado novamente ao
Ministério Público junto do
SIC/Malanje, para a legalização
da detenção.  

André da Costa 

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

SOCIEDADE

Cidade do Soyo
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Manuel Albano 

O artista plásticoArmando
Pombal, mais conhecido no
mundo  a r t í s t i c o  p o r
“Armando Scoott”, defen-
deu, ontem, em Luanda, a
importância do surgimento
de mais concursos, para
incentivar a criação artística
no país.

O jovem pintor, que viu
mais uma vez o seu trabalho
reconhecido a nível nacional,
ao vencer, no passado dia
28, o prémio “Juventude”,
na XV edição do Ensa Arte,
na categoria de pintura, disse
que uma das formas de pro-
mover as artes, em particular
as artes plástica, passa por
incentivos à nova geração.

O prémio Ensa Arte, que
Armando Scoott almejava há
10 anos, é para ele  uma das
maiores distinções em Angola,
depois do Prémio Nacional
de Cultura e Artes (PNCA).

Em 2012, explica, fez a
primeira inscrição para par-
ticipar no concurso, ano em
que foi viver em Portugal
para obter mais conhecimen-
tos sobre belas artes. “Fiquei
muito triste porque nem che-
guei a ser seleccionado para
a exposição.”

Depois da primeira expe-
riência, conta o artista, decidiu
apostar mais na formação e
poder ser reconhecido no país
e internacionalmente. Em
2018,  regressou ao país. “Voltei
a inscrever-me e felizmente
fui seleccionado para a final.

Participei na exposição e mais
uma vez não tinha sido pre-
miado”. Passados anos de for-
mação, afirma, em 2020
participou novamente, com
um quadro intitulado “Somos
como estamos 2”, sobre a his-
tória dos sobrinhos brincarem
na piscina de casa.

Para Armando Scoott, a
distinção é o realizar de um
sonho de uma década. “Estou
grato a toda equipa de júri
por darem credibilidade à
minha obra. É um quadro
que pintei com toda atenção

e detalhe possível”. O artista
plástico disse estar a tra-
balhar na criação de uma
galeria de arte, um lugar
no qual possa receber os
admirados e clientes, assim
como proporcionar a troca
de partilhas entre os jovens.
“Estou também a trabalhar
no lançamento do segundo
livro. Quero  criar condições
para poder participar nas
principais bienais a nível
internacional”, destacou.

Armando Scoott colec-
ciona actualmente 20 prémios.

Aos 11 anos, venceu o seu
primeiro prémio no pro-
grama infantil Carrossel, da
TPA e nunca mais parou.
Entre os mais importantes,
constam: Prémio Pincel de
Ouro em Portugal; Prémio
de Desenho pela Universi-
dade Lusófona de Lisboa/
Portugal; Prémio Medalha
de Bronze no Corroussel du
Louvre em Paris/França;
Prémio  Pa lanca  Negra
Gigante em Angola; Prémios
Angola 35 graus em Angola;
e o Ensa Arte 2020.

Kindala Manuel

A Agência Globode Artistas
do Século XXI procedeu,
sábado, no município de
Viana, em Luanda, à abertura
da Academia do Empreen-
dedorismo Artístico, deno-
minada “Educar-te”, com
vista a dinamizar a cultura
e promover as artes, nas
expressões de teatro, música,
dança, fotografia, artes plás-
ticas e literatura. 

O director artístico do
projecto, Ricardo Pedro
Caley, disse, ontem ao Jornal
de Angola, que a Academia
Educar-te é uma oficina que
junta “Educação e Arte”,
fazendo a ligação entre o
conhecimento científico e
artístico e deverá trabalhar
inicialmente com estudantes
e amantes da arte, ao longo
do ano, dando-lhes a pos-
sibilidade de mostrar  as suas
habilidades artísticas.  

“É impossível falar de
educação sem fazer emergir
a arte” afirmou Ricardo
Pedro Caley, tendo acres-
centado que, numa primeira
fase,  a Academia funcionará
no colégio Maria Luísa, em
Viana, no qual serão minis-
tradas  aulas  de  teatro ,
música, dança, fotografia,

artes plásticas e literatura,
como forma de desenvolvi-
mento humano na trans-
missão de valores culturais. 

O programa, disse, visa
também estimular nos estu-
dantes o gosto pelas artes
angolanas e outros aspectos
da cultura. 

O director do projecto
informou que a agência
Globo Artistas do Século XXI
prevê expandir as suas acti-
vidades para outros colégios
e escolas públicas do país. 

A cerimónia de abertura
da Academia contou com a
p re s en ça  d o  c i n e a s t a
Mawete Paciência, do pro-
fessor de teatro Alberto San-
zala, da empresária para o
sector da moda em Angola
Amélia Armando,  do artista
plástico Jardel Selele e do
actor Pedro Mendes.

A Globo de Artistas do
Século XXI tem no seu his-
tórico a realização de duas
actividades de grande dimen-
são, nomeadamente o recital
de poesias “Especial Ricardo
Caley e Amigos”, em 2017,
que contou com a presença
dos artistas Nel Jazz, Kiaku
Zambo, William Ribeiro e
António Paciência, e o festival
“Okuconguenla Ocisila”,
Fusão Cultural, em 2018.

FORMAÇÃO 

Academia “Educar-te” 
ministra aulas de artes 

Delfina Victorino | Cuito

O cantor e compositor Don
Vox disse, ontem, no Bié,
que está em estúdio a tra-
balhar no segundo CD,  a ser
colocado no mercado com
chancela da produtora Paulo
Paca e MG-Produções. 

Com muitas dificuldades
para colocar o CD no mer-
cado, o cantor, que já tem
um trabalho publicado,
“Mel da Saudade”, dispo-
n íve l  nas  p la ta fo rmas
sociais, pediu maior atenção
da classe empresarial aos
criadores, em especial os
de música tradicional.

“As pessoas geralmente
menosprezam as músicas tra-
dicionais e alguns empresários
nem apostam neste segmento,
mas o disco ‘Mel da Saudade’
tem sido um sucesso, mesmo
no formato digital, na plata-
forma Kison, da Unitel, onde

é cantado em várias línguas
nacionais”, explicou.

O segundo CD, conta, vai
ter 12 temas, cantados em
vários estilos tradicionais.
“Tenho também outro tra-
balho em andamento, ainda
sem título de que falta apenas
a edição”, adiantou.

À semelhança do primeiro
CD, o novo está a ser feito,
todo, na província do Bié,
como forma de valorizar os
produtores locais. “O disco
já está concluído, falta apenas
a verba para a impressão”.

Natural  do Bié, Don Vox
é produtor e cantor, consi-
derado uma das referências
do Bié. Com uma carreira de
anos, participou no CD da
Banda Filanas, com duas fai-
xas, e venceu vários con-
cursos de músicas locais,
assim como concorreu ao
Festival de Música Popular
“Variante”, em 2007 e 2018.

MÚSICA NO BIÉ

Cantor Don Vox grava
segundo CD de originais

Analtino Santos

Ricardo Lemvo, um dos
embaixadores e divulgadores
da cultura do Reino do Congo
nos Estados Unidos e na diás-
pora, apresentou, na tarde
de sábado, os seus principais
sucessos e temas que o mol-
daram como artista na última
edição do Show do Mês Live
Hospitality. 

Foi uma combinação
natural entre a rumba, salsa,
bolero, merengue, tchátchá
e outros estilos afro-cari-
benhos aos ritmos nacionais
e africanos como soukouss,
kizomba, semba, kunono
e rumba congolesa.

Com transmissão televisiva
na TPA 2 e Internacional,
assim como nas plataformas
digitais do Show do Mês, a
partir do Complexo Hoteleiro
da Endiama (CHE), no Mira-
mar, telespectadores e inter-
nautas testemunharam o
concerto de quase três horas,
que teve início com a inter-
pretação do tema “Santa
António do Zaire”.

Sem o seu agrupamento,
Makina Loca, os músicos da

Banda Show do Mês deram
segurança ao cantor que nos
clássicos da rumba congolesa
como “Loló Brigida”, “Para-
fifi-Fel ic i té” ,  “Cocó” ,
“Makambo Mibale”,“Silu-
wangiwakoaordeon”, “Africa
MokiliMotimba” e “Mace”
teve Milagre como a segunda
voz. Teddy Nsingui, na gui-
tarra solo, reviveu os seus
tempos de meninos altura
em que passou pelos agru-
pamentos African Jazz, Gran
Kallé, Tabu Ley Roucheraux,
TP OK de Francó, Samang-
wana e Kekelé.

Ainda das suas influências
recuou ao tempo que cantava
temas do francês Charles
Aznavourem “Hier Encore”e
recordou o togolês Gnomas
Pedro, na versão de “YiriYiri
Bom”, primeiro dueto com
a cubana Yaneth, que tam-
bém cantou o seu sucesso
“Viciado a mim” e finalizou
com outra parceria em palco
interpretando temas como
“Abeja al panal” de Juan Luís
Guerra. Anabela Aya também
part i lhou  o  palco  com
Ricardo Lemvo no tema
“Sani”. A também actriz

esbanjou sensualidade no
palco e deixou patente o seu
lado soul-jazz. Com o trom-
petista cubano Lázaro fez
parelha em “CaballoViejo”,
clássico cubano presente no
imaginário angolano.

O músico também mos-
trou o seu jeito de interpretar
semba e kizomba com o
toque que deu a “Nvunda Ku
Musseque”, de Carlos Lamar-
tine, e em “Dikulussu”. No
alinhamento musical que
fechou ao som do sucesso
“Tata Massamba” não falta-
ram as conhecidas “Linda
Valeria”, “Habari Yako”,
“Elbette” e “São Salvador”,
porque além dos ritmos afro-
caribenhos, o “Kongo dya
Ntontila” foi o centro do con-
certo. No Show do Mês  can-
tou-se e comunicou-se em
kikongo, kimbundu, lingala,
português, francês, espanhol,
turco e inglês. 

Eduardo Paim é o próximo
artista a voltar ao Show do
Mês, assim como a trabalhar
com a equipa da Nova Energia,
que o brindou com o Show
comemorativo dos 40 anos de
carreira no Centro de Con-
venções de Belas (CCB).

“LA RUMBA SOYYÓ”

Jovem pintor procura  criar condições para se firmar no mercado nacional e internacional

Rumba congolesa e sons latinos invadem palco do CHE

Armando Scoott defende 
mais valorização artística

INCENTIVOS PARA AS ARTES PLÁSTICAS

Instituição vai formar adolescentes e jovens na área cultural

DR

DR

DR

Ricardo Lemvo anima Show do Mês Live



CAMPEONATOS DE ANDEBOL

Teresa Luís

Interclube -1º de Agosto e
Petro de Luanda - 1º  de
Agosto decidem hoje, a partir
das 16h00 e 17h45, os títulos
da 42ª edição dos Campeo-
natos Nacionais seniores
masculino e feminino de
andebol, no Pavilhão Mul-
tiusos do Kilamba.

A julgar pelas exibições
apresentadas no decorrer
da prova, ambas as partidas
podem ser pautadas pelo
rigor técnico e táctico, com
as defesas a suplantarem os
ataques. Nos dois desafios,
os intervenientes entram
em igualdade de circuns-
tâncias e repartem o favo-
ritismo, na luta pelo principal

troféu da época.
Os polícias ambicionam

a revalidação do título,
enquanto nas hostes militares
a meta passa por destronar
o campeão. O empate a 21
golos, registado na fase regu-
lar faz parte do passado.

Às ordens de José Pereira
“Kidó”, no “sete” inicial do
Inter  podem alinhar  os
seguintes jogadores: na pri-
meira linha, Adelino Pestana
“Amarelo”, Edvaldo Ferreira
“Moreno” e Cláudio Lopes
“Cláudio G”. Na segunda,
Cláudio Chicola “ Fantasma”,
Agostinho Lopes “ Chano”,
Jaroslav Aguiar “Jaro” e Cus-
tódio Gouveia “Bana”.

Sob o comando técnico
de Filipe Cruz, eis o provável

Rivais decidem hoje
troféus dos nacionais
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Breve
WESTBROOK IGUALA 
RECORDE DE TRIPLOS
DUPLOS DE ROBERTSON
Russel Westbrook esteve
em destaque ao atingir
e ao igualar a marca
histórica de 181º triplo-
duplo da carreira, a
mesma do lendário
Oscar Robertson. O feito
foi alcançado na vitória
dos Washington Wizards
frente aos Indiana
Pacers (133-132 após
prolongamento),
em mais um jogo da
liga norte-americana
de basquetebol, a
mediática NBA.
'RussWest' assinou
33 pontos, 19 ressaltos
e 15 assistências.
A estrela dos Wizards
poderá bater o recorde
de triplos-duplos na
partida, de segunda-feira,
frente aos Atalanta
Hawks, do angolano
Bruno Fernando.
Resultados: Denver-
Brooklyn 119-125,
Utah-Houston 124-116,
Toronto-Memphis 99-109,
Golden State-Oklahoma
City 136-97, Portland-San
Antonio 124-102, Indiana-
Washington 132-133
e Philadelphia-Detroit
118-104.

Armindo Pereira 

Com duplo-duplo da capitã
Cristina Matiquite (13 pon-
tos e 11 ressaltos), o 1º de
Agosto derrotou ontem, no
Pavilhão Victorino Cunha,
o Interclube, por 54-52, e
conquistou o título de cam-
peão do Campeonato Pro-
vincial sénior feminino de
basquetebol.

Tal como se previa, as
duas formações aborda-
ram o jogo com alguma
cautela defensiva e no ata-
que conseguiam materia-
lizar os diagramas.

À medida que o tempo
passava, a equipa militar
mostrou maior consistência,
quer a atacar quer a defender
tendo saído vencedora do
primeiro quarto (18-14). 

Quando se esperava por
uma resposta das polícias, as
anfitriãs puxaram dos galões
e aumentaram o resultado
para um ponto, 27-22, que
prevaleceu até ao intervalo. 

O técnico do Interclube,
Apolinário Paquete, apro-
veitou o descanso de 15
minutos para refazer os dia-
gramas defensivos e as joga-
doras  responderam da
melhor maneira, apesar da
fraca percentagem nos lan-
çamentos de longa distância. 

A ascensão da equipa afecta
ao Ministério do Interior ficou
traduzida na determinação
em reverter o resultado e não
foi diferente. As então deten-
toras do título conseguiram
liderar o marcador por alguns
minutos mas faltou calma e
discernimento no momento
da finalização.

O Inter venceu o terceiro
período, 17- 13, mas no global
o 1º de Agosto conservou a
vantagem (40-39). Estava tudo
em aberto para a recta final.

A consistência das polícias
voltou a estar em evidência
mo derradeiro quarto, pois
exibiu maior harmonia entre
os sectores, ao passo que o
nervosismo se apoderou das
orientadas de Jaime Covilhã.
A apatia obrigou o treinador
a chamar as jogadoras para
impor outra postura sob pena
de ver gorado o objectivo. 

A defesa à zona foi a res-
posta das militares. No ataque,
os três lançamentos certeiros
de longa distância da extremo
Denise Pascoal fizeram a
diferença na vitória, por 54-
52, e permitiu ao 1º de Agosto
destronar o Interclube.   

Sem a presença de joga-
doras estrangeiras de ambos
os  lados,  saltou à  vista
alguma falta de qualidade,
quer na execução do passe
quer na tomada de decisões
em situações de vantagem
numérica, um indicativo a
ter em conta para os próxi-
mos  compromissos  da
Selecção Nacional, tratando-
se das melhores equipas da
nossa praça.

Para a atribuição do ter-
ceiro lugar, o Interclube B
superou, por 86-82, o Des-
portivo do Maculusso. 

Em declarações à imprensa,
o presidente da Associação
Provincial de Basquetebol de
Luanda (APBL), Carlos Júlio,
fez um balanço positivo e
destacou os esforços para a
realização da prova, tendo
em conta o actual contesto
da pandemia.

“sete” inicial dos rubro e
negros, na primeira linha,
Declerck Sibo,  Énio  de
Sousa e Manuel Nascimento
“ Manucho”, ao passo que
na segunda, Gabriel “Teka”,
Otiniel Pascoal, Adilson
Maneco e Geovany Mua-
chissengue.

Ainda hoje, às 12h00, o
Desportivo da Banca e Inter
“B” jogam pelo terceiro
posto da tabela. Ontem, sem
meias medidas, o Interclube
venceu o Desportivo da
Banca, por 25-22.

Na outra meia-final, o 1º
de Agosto ganhou o Inter “B”
por 28-19.

Em  f em i n i n o s ,  a s
petrolíferas  almejam o
resgate do ceptro perdido
em 2019 ,  enquanto  a s
militares têm em vista a
revalidação do mesmo.

Vivaldo Eduardo pode
optar pelo seguinte “sete”
inicial: Marília Quizelete
“Inglesa”, Magda Cazanga e
Delfina Mugongo “Didi” na
primeira linha e na segunda,
Edith Bunga, Natália Kama-
landua, Janeth Santos e
Teresa Almeida “Bá”.

Helena  Paulo ,  Dalva
Perez e Alexandra Shuno
podem integrar a primeira
linha do “sete” inicial de
Nelson Catito, e na segunda
a s  i n f luen te s ,  L i l i ana
Venâncio,  Natália  Ber-
nardo, Juliana Machado e
Eneleidys Lloverad.

Academia e o Desportivo
do Maculusso medem forças,
às 13h45, para a disputa do ter-
ceiro lugar. 

Ontem, nas meias-finais,
o 1º de Agosto derrotou a Aca-
demia por 27-23.

O Petro de Luanda ven-
ceu, por expressivos 28-17,
o Desportivo do Maculusso,
no Multiusos do Kilamba. 

BASQUETEBOL SÉNIOR FEMININO  

AGOSTINHO NARCISO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Carlos Júlio, presidente da Associação, Victorino Cunha e a capitã rubro e negra Cristina Matiquite

1º de Agosto destrona Inter
e conquista título provincial
Jaime Covilhã e pupilas suplantaram as polícias no jogo de antecâmara 
para a disputa da Supertaça marcada para 15 do corrente em Malanje 

Petrolíferas e militares voltam a encontrar-se esta noite

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

MUNDIAL DE FÓRMULA 1 

Lewis Hamilton conquis-
tou a terceira vitória no
Mundial de Fórmula 1, no
Circuito de Barcelona e a
98ª da carreira, numa cor-
rida em que a Mercedes
ganhou a batalha estraté-
gica sobre a Red Bull. 

O heptacampeão do
mundo, que tinha con-
quistado a sua 100ª pole
positionna prova na sessão
de qualificação, um dia
antes, perdeu a liderança
para Max Verstappen na
primeira curva da corrida. 

O piloto holandês ocu-
pou a primeira posição
até à 25ª volta da corrida,
altura em que parou para
descartar pneus macios
no Red Bull, e recupe-
rou-a quando Hamilton
realizou, quatro voltas
mais tarde. 

Hamilton, que rapi-
damente se aproximou
do  pr inc ipa l  r iva l  no
campeonato de pilotos,
parecia estar perto de
tentar a ultrapassagem ao
Red Bull quando entrou
na via  das  boxes  pela

segunda vez, à volta 43. 
Com pneus  médios

novos, o britânico regres-
sou à pista 22 segundos
a t rá s  d e  Ve r s t appen
numa altura em que fal-
tavam 22 voltas para o
final  da  corrida,  uma
vantagem que foi rapi-
damente desaparecendo
com o ritmo imposto pelo
Mercedes. 

Sem argumentos para
resistir ao ataque de Hamil-
ton na parte final da cor-
rida, Verstappen trocou o
jogo de pneus médios com
o qual tinha completado
quase 40 voltas pelo com-
posto macio para estabe-
lecer a volta mais rápida
da corrida. 

Valtteri Bottas nunca
esteve em posição de se
intrometer na luta pelo
triunfo e terminou num
solitário terceiro lugar, não
conseguindo amealhar o
ponto referente à volta
mais rápida apesar de tam-
bém ter estado em pista
com pneus macios nas
últimas voltas.

Lewis Hamilton chega
à 98ª vitória na carreira
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VISANDO A FINAL DA CHAMPIONS

Anaximandro Magalhães 

Ao derrotar sábado,o Man-
chester City, por 1-2, o Chel-
sea, deixou um sério aviso
aos Citizens e aos críticos do
futebol que lhes atribuem
95% de vitória antecipada
na final da Liga dos Clubes
Campeões europeus da
UEFA, agendada para 29 de
Maio, no Estádio Olímpico
Ataturk, na Turquia.   
No jogo referente à 35ª jor-

nada da Premier League, desig-
nação do campeonato inglês
de futebol, os Blues, cujo
comando técnico foi cofiado
a meio da época a Thomas
Tuchel, deram mostras a Pep
Guardiola e jogadores, do que
poderá ser o jogo para a decisão
da “Orelhuda”.
Aliás, o triunfo permitiu

adiar, pelo menos em mais
uma jornada, a consagração
do City, pois se vencesse o
desafio festejaria o quinto
título da sua história, depois
de o ter erguido em 2011,
2013, 2017 e 2018.     
Com inúmeras opções

para as distintas posições,
sequer pode ser mencionado
o facto de Guardiola ter pro-
cedido a algumas poupanças
no 11 inicial, casos de Kevin
De Bruyne, ausente do banco
de suplentes onde estiveram,
por preferência técnica, os
habitués titulares Phil Foden,
de nacionalidade inglesa, e

Iikay Gundogan, alemão.
Disputado com cariz de

final de Champions, o jogo
entre o City, líder destacado
com 80 pontos, mais 16 em
relação ao Chelsea, terceiro
classificado, foi bastante equi-
librado, embora as oportu-
nidades de golo só surgissem
à passagem dos 20 minutos.
Aos 44 o inglês Raheem

Sterling abriu o marcador, e
aos 45 ,́ após o brasileiro Gabriel
Jesus ser derrubado dentro da
área, o City desperdiçou, por
intermédio do argentino
Aguero, soberana oportunidade
para ampliar a vantagem. 
De virada, com golos do

marroquino  Hakim Ziyech,
aos 63´e do espanhol Marcos
Alonso, aos 90+2, o clube
cujo dono é o russo Roman
Abramovich, impôs a quinta
derrota ao adversário.  

Chelsea deixa aviso 
ao Manchester City

Honorato Silva  

A queda do 1º de Agosto da
liderança do Girabola con-
firmou-se ontem, com o
empate (1-1), no reduto do
Wiliete de Benguela, desaire
aproveitado pelo Sagrada
Esperança, que volta a rece-
ber o testemunho na corrida
de estafeta que tem marcado
a disputa entre diamantíferos
e militares, no topo da tabela
classificativa da competição. 
Pressionados pela neces-

sidade de vencer, de modo
a continuarem no comando,
no fecho da 18ª jornada, os
rubro e negros às ordens do
português Paulo Torres cha-
maram a si o controlo do
desafio, mas o desacerto na
finalização deu confiança à
equipa benguelense orien-
tada por Albano César, trei-
nador que somou o quarto
empate consecutivo, por isso
promete melhorar o processo
defensivo, dada a dificuldade
dos pupilos em segurar o
avanço no marcador.  
Depois de uma igualdade

sem golos ao intervalo, Zeca
aproveitou uma abordagem
menos feliz de Paizo, supe-
rado sem dar muita luta, para
fazer 1-0, aos 59 minutos,
no Estádio  Nacional  de
Ombaka. A resposta dos
detentores do título que cor-
rem focados na conquista
do “penta”, surgiu ao 67
minutos, por intermédio de
Bito, assistido por Zini, um
dos mais inconformados na

formação do Rio Seco.  
A perda de dois pontos

em relação ao trio destacado
na discussão do ceptro custou
ao 1º de Agosto, além da
ultrapassagem feita pelos
lundas, a aproximação do
FC Bravos do Maquis e do
Petro de Luanda, agora com
maior margem para lança-
rem ataques à posição sob o
controlo dos pupilos de
Duarte, pouco dinâmicos na
deslocação às terras das acá-
cias rubras. 

Com indicadores sólidos
de regresso à habitual estabi-
lidade competitiva sob o
comando de Mário Soares,
ultrapassado que está o período
pouco consistente no reinado
de André Macanga, o Despor-
tivo da Huíla superou com
autoridade o Cuando Cubango
FC, por 3-0, com golos de Nan-
dinho, Emanuel e Milton. O
Santa Rita de Cássia consentiu
o empate (1-1), na recepção
ao Progresso Sambizanga. 

Alheio a reclamações 
Sábado, na abertura da ronda,
o Sagrada Esperança fez os
serviços mínimos diante do
aguerrido Ferrovia do Huambo.
Com golo de Cashi, os dia-
mantíferos liderados por Roque
Sapiri triunfaram por 1-0 e
ignoraram as reclamações de
Agostinho Tramagal, por even-
tual ajuizamento da arbitragem
em prejuízo dos locomotivas. 
Apesar do discurso do

técnico Zeca Amaral ser con-
trário a um cenário de can-
didatura ao título, em campo
o FC Bravos do Maquis voltou
a indiciar argumentos de
quem está preparado para
as exigências do topo da clas-
sificação, ao derrotar o Spor-
ting de Cabinda, por 1-0,
numa partida equilibrada. 
Exigente foi igualmente a

tarefa do Petro de Luanda, no
terreno da Baixa de Cassanje,
onde venceu por 2-1. Os tri-
colores às ordens de Mateus
Agostinho “Bodunha” tiveram
de puxar dos galões, por forma
a evitar uma nova perda de
pontos, depois do périplo pouco
produtivo pelo Leste do país,
com saldo de derrota e empate. 
O Interclube regressou às

vitórias, ao ultrapassar numa
disputa renhida o Recreativo
da Caála, por 2-1. Em movi-
mento inverso esteve o
Recreativo do Libolo, mol-
dado pelo português Paulo
Torres, ao perder em casa,
1-2, frente à Académica do
Lobito, que encurtou o cami-
nho na procura da tranqui-
lidade na prova.

| EDIÇÕES NOVEMBRO

Equipa do Rio Seco recuperou da desvantagem aos 67 minutos por intermédio de Bito 

Técnico dos Blues, Thomas Tuchel

Classificação 2020/21

18ª Jornada

     Melhores marcadores

19ª Jornada

Sagrada        41       18   12   05  01  25-08    09   23   07  02 00  14-03  08  15 04  03  01 12-05
1º de Agosto  40      18   12   04  02  32-12     08   22   07 01  01   16-04   08  17 05  02 01 10-09
B. Maquis      38      18   11   05   02 31-15      12    29   09 02 00  23 05   07 09 03  02   02 08-10
Petro             36      18   11   03   04 31-15      08   22   07 01  00  18- 03  10  14 04  02   04 13-13
Interclube     32      18   09  05   05 26-13     10   25   08  01  01   18- 05 08 04 00  04  04 04-10
D. Huíla         26       18   07  05  06  16-16     10    19   06  02 03  12- 06 08  07 01  04  03  06-10
R. Caála         25      18   05   10  03  18-13     09   19    05 04 00  16- 06  08 06 00  06  02 02-07
A. Lobito        24      18   07   03  08 18-17      09   13    04 03 01   12- 07 09  10  03  01   05 08-10
Progresso    22       18   06  04  08  19-20     07  14     04 02 02  12- 07  10  08 02  02   06 07-13
Wiliete           21       18   04  09  05  18-19     09   14    03 05 01   11- 10   09 06  01  03   04 07-10
R.  Libolo       20      18   05   05  08  15-22    10    13   03  04 05  11- 13   08 10  03  01    04 04-09
C. Cubango    20      18   04   07  07 20-22    10    10   02  04 04  11- 10   08 09  02 03   03 09-09
Sporting        17       18   05  02  11   13-24     07   10    03 01  02  08- 03 11   01  00  01  10  05-21
B. Cassanje   15       18   03   06 09  17-29     08   11    02  05 03  10- 09  08 04  01  01  06 07-21
Santa Rita     14        18  03   05  10  11-19      09   13   04  03  02  10- 10 07  04  01  01  05 02-09
Ferrovia        03      18   01   00 17   04-53     08   00  01   00 07  01- 2410 03  01  00   09 03-29

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

V - VITÓRIA E - EMPATE D - DERROTA +G- GOLOS (MARCADOS-SOFRIDOS) J - JOGOS P - PONTOS

1
2
3
4
5
6
7
8

GolosClubeJogador
Dasfaa Interclube 08
Mabululu 1º de Agosto 08
Tiago Azulão Petro 07
Picas Petro 07
Benarfa B Maquis 07

1
2
3
4
5

JOGOS Data
Sagrada-Ferrovia 1-0
B. Maquis-Sporting 1-0
R. Libolo-A. Lobito 1-2
B. Cassanje-Petro                  1-2
Interclube-R. Caála 2-1
D. Huíla-C.Cubabngo 3-0
Santa Rita-Progresso 1-1
Wiliete-1º de Agosto 1-1

1
2
3
4
5
6
7
8

* * *6  Pontos retirados pela FIFA Desistente

Resultado
1º de Agosto-D. Huíla Quarta-feira
Sagrada-C. Cubango Quarta-feira
Ferrovia-B. Maquis Quarta-feira
Sporting-R. Libolo Quarta-feira
A. Lobito-B. Cassanje Quarta-feira
Petro-Santa Rita Quarta-feira
Progresso-Interclube Quarta-feira
R. Caála-Wiliete Quarta-feira

Segunda-feira
10 de Maio de 2021

CORRIDA DE ESTAFETA NA LIDERANÇA  

Militares caem do topo  
ao empatar em Benguela 
Wiliete volta a travar a marcha ao tetracampeão do Girabola e
ajuda a formação do Sagrada a recuperar a vantagem na tabela  

DR

DR

Breves
JOSÉ MOURINHO 
QUER LEVAR RENATO
SANCHES PARA A ROMA
Renato Sanches (Lille) será
um dos jogadores que José
Mourinho gostaria de
contar na próxima
temporada futebolística  ao
serviço da equipa da Roma,
equipa italiana.
De acordo com o Corriere
dello Sport, a Roma estará
a tentar reunir os fundos
necessários para viabilizar
a transferência do
internacional português
no mercado de Inverno.
Os giallorossi planeiam
vender alguns jogadores
para terem uma maior
capacidade financeira e
assim conseguirem garantir
os reforços pretendidos por
Mourinho. Para além do
meio-campo, o técnico
português também
pretende jogadores para
o sector ofensivo. 

HARRY KANE ESTÁ
DECIDIDO A SAIR
DO TOTTENHAM
Harry Kane está decidido
a deixar o Tottenham
no final da temporada.
De acordo com o The Sun,
o avançado inglês vai pedir a
Daniel Levy, dono dos Spurs,
que aceite negociar o seu
passe no mercado de Verão.
O jogador está na agenda
do Manchester United e do
Manchester City. Os red
devils querem fazer do
internacional inglês a grande
referência do seu projecto.
Os cityzens consideram que
o internacional inglês é o
substituto ideal de Sergio
Agüero, de saída, em final
de contrato.

INTER DE MILÃO
ATRAVESSA CRISE
FINANCEIRA
Giuseppe Marotta confirma
que o Inter, que há dias se
sagrou campeão italiano,
atravessa graves problemas
financeiros e que serão
necessárias medidas
urgentes para combater
a situação.
“Queremos sensibilizar os
nossos jogadores para a crise
do futebol mundial, não
apenas do nosso clube.
O motivo desta crise? Os
factores são muitos, mas
certamente o custo da mão-
de-obra, que agora varia
entre 70 e 75 por cento. É
uma situação catastrófica
o que aconteceu”, admitiu
o administrador dos
nerazzurri, em declarações
à Sky Itália.
Os jogadores do emblema de
Milão recusaram nas últimas
horas uma proposta de
redução de vencimento e o
pedido de não pagamento
dos prémios relativos à
conquista do scudetto.

O FC Bravos do
Maquis voltou a

indiciar argumentos
de quem está

preparado para as
exigências do topo
da classificação, ao
derrotar o Sporting
de Cabinda, por 1-
0, numa partida

equilibrada
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DEPOIS DAS CHUVAS QUE DEIXARAM DONDO ÀS AVESSAS

SUDÃO DO SUL 

Combate ao VIH/Sida
Nascer Livre para Brilhar 

Venda na via pública
Argumentos que não colhem

A notícia  que nos chega do
Cuando Cubango é acalenta-
dora. Mais de 30 bebés nascidos
de mães seropositivas nas dis-
tintas unidades sanitárias da
província, durante o primeiro
trimestre deste ano, estão livres
do VIH/Sida, no âmbito do pro-
grama “Nascer Livre para Bri-
lhar”, lançado em 2018 pela
Primeira-Dama da República,
Ana Dias Lourenço. Este núme-
ro de crianças vem juntar-se a
tantas outras que nasceram li-
vres da doença no país graças
a esta iniciativa da União Afri-
cana e da Organização das Pri-
meiras-Damas Africanas para
o Desenvolvimento e parceiros.
Desde o lançamento da cam-
panha foram obtidos ganhos
importantes na resposta à Sida
para mulheres e crianças. A
prevenção de novas infecções
pelo VIH e de mortes relacio-
nadas com a Sida em crianças,
adolescentes e mulheres con-
tinua a ser extremamente im-
portante. O compromisso da
União Africana e dos seus par-
ceiros é essencial para o avanço
deste objectivo global, pois a
Sida continua a ser a principal
causa de morte entre as mu-
lheres em idade reprodutiva. 

A venda em locais impróprios em
Luanda é um velho problema,
apesar das sucessivas campanhas
de sensibilização. Em muitas zo-
nas da cidade, passeios e ruas fo-
ram transformados em mercados
a céu aberto, dificultando a cir-
culação de viaturas e de pessoas.
Mais do que isto, este comporta-
mento põe em risco a vida dos
vendedores e compradores. Luan-
da é uma cidade com um tráfego
intenso e o mínimo descuido do
automobilista pode  ser fatal. Por
razões óbvias, o mercado informal
tornou-se a base de sustento de
muitas famílias, mas não se pode
compreender que em qualquer
esquina haja uma pracinha ou
uma bancada improvisada. Os
argumentos apresentados por
muitos vendedores para justificar
este comportamento, de que não
há lugar nos mercados não co-
lhem, já que muitas praças cons-
truídas para evitar esta situação
continuam às moscas. Trata-se
de uma questão de  consciência
e  civismo. 

PUBLICIDADE 

A L T O

B A I X O

Isidoro Natalício 

A circulação rodoviária na Estrada
Nacional número 230-A, que liga
Luanda/Dondo (Cuanza-Norte)  e
o resto do país,  foi restabelecida
ontem,  depois das fortes  chuvas
que cairam na região.. 

O trânsito retomou depois da
aplicação  de latrites sobre os
escombros da ponte que desabou
na sexta-feira. Segundo o vice-
governador para a  Área Técnica e
Infra-Estruturas, Mendonça Luís,
trata-se de uma solução provisória
que permite a passagem das viaturas
que estavam impedidas de pros-
seguir a viagem. 

O trânsito na via pode voltar a
paralisar se o caudal do rio Capacala
aumentar e, em consequência, arras-
tar o entulho. O melhoramento da
travessia reabre, também, o tráfego
no troço mais curto que liga Luanda
ao Centro e Sul do país. 

Até ontem, contabilizavam-se
duas mortes e o número de famílias
afectadas subiu  de 650 para 700
(cerca de quatro mil pessoas). A
maioria é do  bairro Cassesse, habi-
tado por cerca de 12 mil pessoas.   

Entre as 22 e 23 horas de sexta-
feira chovia intensamente no Dondo
e, de repente, os moradores viram
as residências inundadas. Em pouco

tempo as águas atingiram uma altura
de três metros. A maioria dos habi-
tantes teve que fugir para locais
mais seguros. 

O bairro Cassesse e a zona ribeirinha
ao Caminho de Ferro de Luanda foram
as áreas mais atingidas. Além da ponte
na Estrada Nacional 230-A,  a chuva
destruiu, parcialmente, a travessia
sobre o rio Cahinze, 300 metros a leste
do bairro Cassua-1, ao Alto-Fina, nos
74 quilómetros de acesso a Ndalatando.
Até sábado, passavam carros ligeiros,
mas camiões viam-se impedidos de
circular e efectivos do Comando de
Bombeiros trabalhavam no local para
amenizar a situação.

A chuva arrastou alimentos, rou-
pas, animais domésticos e bens
diversos, por isso, a fome é hoje a
dura realidade em Cassesse. 

Na opinião do morador do bairro
e ex-administrador municipal de
Cambambe, Francisco Diogo, a
ruptura do dique pode ter sido pro-
vocada por falta de desassorea-
mento do rio.

Francisco Diogo afirmou que o
transbordo do rio Capacala é antigo
e já as autoridades coloniais tinham
projectos para alterar o percurso do
leito. “Previa-se afastá-lo de Cas-
sesse, confinar as águas dos rios
Cahinze e Mucozo e fazer desaguar
a norte da cidade”, realçou. 

O Parlamento do Sudão do
Sul foi dissolvido na noite
de sábado pelo Presidente
Salva Kiir, e o caminho fica
aberto para instalar uma nova
e maior Assembleia, cuja
composição foi negociada
no acordo de paz de 2018. 

O decreto, lido na noite
de sábado na televisão estatal
do Sudão do Sul, anunciava
a dissolução das duas câma-
ras, Assembleia Legislativa
Nacional de Transição e Con-
selho dos Estados, mas não
fixava nenhuma data da
entrada em funções das
novas instituições, indica a
agência de notícias AFP. 

A “reconstituição” do Par-
lamento foi  prevista no
acordo de paz “revitalizado”
assinado em Setembro de
2018 pelos antigos inimigos
Salva Kiir e Riek Machar,
encerrando cinco anos de
guerra civil que deixou mais
de 380 mil mortos e quatro
milhões de deslocados. 

A “reconstituição” estava
prevista para Fevereiro de
2020, na mesma altura da
formação do Governo da
União Nacional, mas não foi
levada a cabo pelo Presidente,
Salva Kiir, até ao sábado pas-
sado, apesar dos pedidos
repetidos da oposição. 

Salva Kiir 
dissolve
Parlamento
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Parte da via danificada foi entulhada para possibilitar a passagem de veículos

Restabelecida circulação  
na Estrada Nacional 230-A


	1.pdf (p.1)
	🇲🇿 - Novo jornal.pdf (p.2)
	🇵🇹 (PT-10.05.2021) Jornal deAngola - Novo Jornal.pdf (p.3-33)
	JACAD1-10.05.21-P02
	JACAD1-10.05.21-P03
	JACAD1-10.05.21-P04
	JACAD1-10.05.21-P05
	JACAD1-10.05.21-P06
	JACAD1-10.05.21-P07
	JACAD1-10.05.21-P08
	JACAD1-10.05.21-P09
	JACAD1-10.05.21-P10
	JACAD1-10.05.21-P11
	JACAD1-10.05.21-P12
	JACAD1-10.05.21-P13
	JACAD1-10.05.21-P14
	JACAD1-10.05.21-P15
	JACAD1-10.05.21-P16
	JACAD1-10.05.21-P17
	JACAD1-10.05.21-P18
	JACAD1-10.05.21-P19
	JACAD1-10.05.21-P20
	JACAD1-10.05.21-P21
	JACAD1-10.05.21-P22
	JACAD1-10.05.21-P23
	JACAD1-10.05.21-P24
	JACAD1-10.05.21-P25
	JACAD1-10.05.21-P26
	JACAD1-10.05.21-P27
	JACAD1-10.05.21-P28
	JACAD1-10.05.21-P29
	JACAD1-10.05.21-P30
	JACAD1-10.05.21-P31
	JACAD1-10.05.21-P32




