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O Presidente da República adiantou,
ontem, que vai prestar “particular
atenção” ao sector social, com vista
ao bem-estar das populaçõ es. João
Lo urenço , q ue disc ursava depo is
de ter sido investido para mais um
m andato de cinc o ano s, garantiu
que dedicará todas as suas forças e
atenção na busca permanente das
melhores soluções para os principais
problemas do país. “Continuaremos
a investir no ser humano como principal agente do desenvolvimento,
na sua educação e form ação , nos
c u i d a d o s d e s a ú d e , n a h a b i ta ç ã o
condigna, no acesso à água potável
e energia eléctrica, no saneamento
básico”, afi
firr mou o líder do partido
vencedor das Eleições Gerais de 24
de Agosto.
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REUNIÃO CONSTITUTIVA DA QUINTA LEGISLATURA

Deputados eleitos para o Parlamento tomam posse
Carolina Cerqueira deverá ser confirmada, em eleição, como a presidente da Assembleia Nacional,
no caso a primeira mulher a exercer o cargo na história do país
Bernardino Manje
Um dia depois da investidura do Presidente da República, para mais um mandato
de cinco anos, os 220 deputados eleitos nas Eleições
G e ra i s d e 2 4 d e Ag o s to
tomam posse, hoje, durante
a reunião constitutiva da
quinta legislatura da Assembleia Nacional.
Antes da posse, é feita a
constituição da mesa provisória do Parlamento, eleição
da Comissão de Verificação
de Mandatos, bem como a
aprovação do relatório desta
comissão.
Depois do acto de investidura e juramento dos 220
deputados, é eleita uma
Comissão Eleitoral para a eleição do próximo presidente
da Assembleia Nacional.
O MPLA, que, de acordo
com os resultados das eleições,
detém a maioria absoluta no
novo Parlamento, já indicou
um candidato.
No caso uma mulher: Carolina Cerqueira, ministra de
Estado cessante para a Área
Social, que vai substituir Fernando da Piedade Dias dos
Santos, que liderou a “Casa
das Leis” durante as duas últimas legislaturas.
A ser confirmada no cargo,

Carolina Cerqueira passa a
ser a primeira mulher a exercer o cargo de presidente do
Parlamento no país.
Se já é uma certeza sobre
quem vai assumir a chefia
da Assembleia Nacional, a
expectativa está em saber
quem serão os quatro vicepresidentes e os secretários
de mesa.
Tendo em conta os resultados das eleições e de acordo
com o princípio da proporcionalidade, a UNITA deverá
ocupar algumas vagas.
Para segunda-feira, está
agendado o início de um seminário de iniciação de deputados da quinta legislatura,
cujo discurso de abertura
deverá ser proferido já pela
nova liderança do Parlamento.
“Evolução do parlamentarismo angolano”, “Estrutura e funcionamento da
Assembleia Nacional”, “O
papel da Assembleia Nacional em matéria de Defesa e
Segurança Nacional”, “Ética
e decoro parlamentar”, “Protocolo e imunidades parlamentares” são alguns dos
temas da formação com
duração de três dias.
Figuras estreantes
no Parlamento
Várias figuras vão estrear-

se como deputado na quinta
legislatura. Entre os eleitos,
muitos são jovens. No MPLA
destacam-se as estreias de
Maricel Capama, membro
do Bureau Político; Joana
Tomás, secretária-geral da
OMA, Aia-Eza da Silva, actual
secretária de Estado para o
Orçamento e Investimento
Público; Esteves Hilário,
jurista, e Milonga Bernardo,
jornalista e jurista, além da
atleta Elisandra Wassuca.
Entre os então candidatos,
constam aqueles que não
c o n s e g u i ra m vaga p e l a
ordem na lista do MPLA, mas
que podem ter a sorte de
ocupar assento no Parlamento, uma vez que alguns
eleitos podem ser chamados
para o próximo Governo.
Na UNITA, entre as figuras eleitas como deputado,
destacam-se Agostinho
Kamuango, secretário-geral
da JURA; Alcino Jonas Kuvalela;
Olívio Kilumbo; Nuno Álvaro
Dala, integrante do então “Processo 15+2”; e Luís do Nascimento, do Bloco Democrático.
Dois generais das Forças
A r m a d a s A ng o l a n a s n a
reserva também foram eleitos
pela UNITA nas eleições gerais
de 24 de Agosto: Peregrino
Isidro Huambo Chindondo e
Apolo Felino Yakuvela.

Bancada do MPLA detém maioria absoluta
De acordo com os resultados
das Eleições Gerais de 24 de
Agosto, o MPLA obteve
51,17%, contra os 43,95%
do seu principal adversário,
a UNITA. Nas eleições de
2017, o partido no poder
teve 61,08% e o principal
oponente 26,68%.
Com os últimos resultados, o MPLA elegeu 124 deputa d o s , co n t ra o s 1 5 0 d a
anterior Legislatura, perdendo, assim, 26 assentos
no Parlamento.
O partido maioritário
perde, portanto, a maioria qualificada na “Casa
das Leis”, mas garante a
maioria absoluta, que lhe
permite governar com
tranquilidade.
A UNITA, por sua vez,
elegeu 90 deputados, mais
3 9 co m pa rat i va m e n te à
última Legislatura, na qual
tinha 51 parlamentares.
Trata-se do melhor resultado do principal partido
da oposição nas cinco eleições que o país já realizou.
O partido supera assim os
70 assentos conseguidos
em 1992, ainda com Jonas
Savimbi na liderança.

Nota de realce é que o
MPLA e a UNITA são os únicos partidos a eleger parlamentares nos círculos
provinciais. PRS, FNLA e
PHA têm deputados apenas
no círculo nacional.
Coincidentemente, estes
três últimos vão ter o
mesmo número de assent o s : d o i s . Po r i s s o , n ã o
podem formar grupo parlamentar, porque, de acordo
com o regimento da Assembleia Nacional, só forma
bancada a formação política
que consegue eleger pelo
menos três deputados.
Outra coincidência é que,
tal como na anterior Legislatura, na de 2022-2027,
haverá cinco formações
políticas no Parlamento:
MPLA, UNITA, PRS, FNLA e
PHA. Entre estas, o PHA é
a estreante.
Círculos provinciais
Relativamente aos resultados
das eleições nas 18 províncias
do país, o partido maioritário
venceu em quase todas, à
excepção de três: Luanda,
Cabinda e Zaire, onde o seu
principal adversário foi o

melhor. Dos 124 deputados
eleitos pelo MPLA, 57 são dos
círculos provinciais, onde a
UNITA elegeu 33.
Na capital do país, a UNITA
teve 62,25% e elegeu três
deputados, contra dois do
MPLA. Os dois partidos alternam, assim, a representatividade no círculo provincial,
pois, na legislatura passada,
o MPLA elegeu três deputados
em Luanda.
Em Cabinda, o maior
partido da oposição terá
contrariado todas as expectativas, ao obter 68,67% e
eleger quatro deputados,
contra um do seu principal
opositor. Nas eleições de
2017, o MPLA elegeu dois
deputados, igual número
conseguido pela CASA-CE e
um da UNITA. O partido liderado por Adalberto Costa
Júnior também venceu no
Zaire, com 52,12%. Fruto
deste resultado, tem três
deputados e o MPLA dois.
No Cuanza-Norte,
Cuanza-Sul, Huíla e Malanje,
onde elegeu cinco deputados em 2017, o MPLA perdeu
pelo menos um deputado.
A única província onde o
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CASA-CE fora
da Assembleia Nacional
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Sede do Parlamento angolano, onde o partido maioritário detém marioria absoluta

Angolanos quiseram um Executivo do MPLA

partido no poder manteve os
“5-0” foi no Cunene. Com
82,87% dos votos, “os camaradas” confirmaram a sua
influência na província mais
a Sul do país.
No Cuanza-Norte, o MPLA,
com 60,7%, elegeu três deputados, contra dois da UNITA.
No Cuanza-Sul (67,99%), elegeu quatro parlamentares,
contra um do seu principal
adversário. Em Malanje
(61,29%), o MPLA conseguiu
três, contra dois da UNITA.
No Bengo (55,43%), Benguela (54,52%), Bié (60,56%),
Huambo (56,83%), Lunda-Norte
(56,55%), Lunda-Sul (64,89%)
e Uíge (57,75%), o MPLA também elegeu três deputados,
contra dois da UNITA. Em 2017,
o partido no poder teve quatro
deputados no Bengo, Benguela,
Lunda-Norte e Uíge, enquanto
no Huambo e Lunda-Sul foram
três contra dois do partido do
“galo negro”.
No Cuando Cubango
(68,87%) e Namibe (56,62%),
o MPLA teve o mesmo resultado
de 2017: quatro deputados,
contra um da UNITA.

Logo após à divulgação dos resultados
das eleições, no dia 29 de Agosto, o
presidente do MPLA, João Lourenço,
destacou o facto de o partido continuar
a ser a preferência dos angolanos, não
obstante o facto de ter diminuído a
percentagem de votos, em comparação
aos pleitos anteriores.
“Os angolanos decidiram, de forma
inequívoca, como só a eles cabia fazer,
que querem o Executivo do MPLA nos
próximos cinco anos, como garantia
da estabilidade e consolidação do
Estado Democrático e de Direito”, afirmou João Lourenço, no discurso de
vitória, na sede do MPLA, logo após o
presidente da CNE, Manuel Pereira da
Silva, ter divulgado os resultados definitivos das eleições.
João Lourenço afastou a possibilidade de fazer uma reforma profunda
no partido, em função dos resultados
nas eleições, tendo feito saber que “os
resultados foram bons, porque o MPLA

ganhou”. “Se tivemos os piores resultados, o que dirá a oposição que perdeu
e perde há cinco eleições”, questionou
o dirigente partidário, para sublinhar
e lembrar: “nós ganhámos o penta”.
Presidente de todos os angolanos
Na ocasião, João Lourenço prometeu
“ser o Presidente de todos os angolanos”, assumindo o compromisso de
trabalhar, continuamente, para que
“Angola seja uma grande economia,
uma grande democracia e uma sociedade inclusiva, onde todos tenham as
mesmas oportunidades para desenvolver os seus talentos e capacidades
para prosperar”.
Numa clara referência aos resultados,
que ditaram o deslize do MPLA em
Luanda, Cabinda e Zaire, João Lourenço
disse que o partido ouviu e interpretou
correctamente os anseios do povo e
da juventude, faixa etária à qual prometeu prestar atenção particular.

Partido Humanista é a grande surpresa
O Partido Humanista de Angola (PHA)
é a grande revelação das Eleições
Gerais de 24 de Agosto. Legalizado em
Maio pelo Tribunal Constitucional, o
partido liderado pela jornalista e advogada Florbela Malaquias foi para o
pleito como "ilustre desconhecido”,
mas o resultado pode ser considerado
positivo, para uma figura e um emblema
que surgem na cena política nacional
num curto espaço de tempo.
O PHA teve 63.749 votos, correspondentes a 1,02%, e conseguiu eleger dois
deputados. O partido terá beneficiado,
sobretudo, do voto feminino, pois, durante
a campanha, Bela Malaquias, como também é conhecida a líder dos "humanistas”,
foi apresentada como a candidata representativa das mulheres.

Antiga militante da UNITA, a líder
do PHA prometeu, por exemplo, pagar
um salário às mães, pelo serviço social
de cuidado e educação que prestam,
bem como subsídios para os filhos até
aos 18 anos.
Bela Malaquias entrou para a História
do país como a segunda mulher a candidatar-se ao cargo de Presidente da
República. Falhou - como, de resto,
era previsível - a eleição como a mais
alta mandatária do país, mas tem, pelo
menos, garantido um assento no Parlamento, para onde não vai sozinha.
A acompanhá-la estará o vice-presidente do PHA, Fernando Hombo
Diniz, número 2 na lista de candidatos
a deputado dos “humanistas” pelo
círculo nacional.

A coligação CASA-CE partiu para as Eleições Gerais de
24 de Agosto como terceira maior força política, estatuto
alcançado no pleito de 2012, quando conseguiu eleger
oito deputados, quatro meses depois de ter sido criado.
Nas eleições seguintes, em 2017, a coligação, então
liderada por Abel Chivukuvuku, conservou o estatuto
e, melhor do que isso, aumentou o grupo parlamentar
de oito para 16 deputados. Entretanto, a prestação no
pleito do dia 24 de Agosto é para esquecer.
Os resultados definitivos indicam que a CASA-CE não
conseguiu, sequer, eleger um deputado. A coligação
liderada por Manuel Fernandes teve 47.446 votos, correspondentes a 0,76%. De terceira maior força política,
desceu para a sexta, atrás do PRS, que, com 1,14% dos
votos, ocupou o lugar da coligação, não obstante o facto
de, no Parlamento, os "Renovadores Sociais” virem a
ter o mesmo número de assentos da FNLA e do PHA (2).
O resultado foi uma surpresa, não só para a direcção
e militantes da coligação, mas também para analistas
da vida política nacional. Porém, para muitos, o princípio
do desaire da CASA-CE começou a ser traçado em
Fevereiro de 2019, quando a maioria dos partidos integrantes da coligação uniu-se para afastar Chivukuvuku,
o principal impulsionador da tentativa de transformação
da CASA-CE em partido político.
Sentindo ameaçado o seu poder no seio da coligação,
com a eminente extinção das respectivas forças políticas,
os líderes dos partidos coligados decidiram avançar
para o afastamento de Chivukuvuku, alegando “quebra
de confiança política”.
Para substituir o antigo dirigente da UNITA (partido
com o qual foi agora eleito deputado), foi indicado o
deputado André Mendes de Carvalho “Miau”, entretanto,
também afastado do cargo, dois anos depois, sob a
alegação de que a coligação estava na letargia. Para o
lugar de Miau, foi indicado o também deputado Manuel
Fernandes, que prometeu devolver à CASA-CE o protagonismo deixado pelo primeiro presidente.
Durante a campanha para as eleições de 24 de Agosto,
Manuel Fernandes e outros integrantes da direcção chegaram a afirmar que a coligação poderia formar governo
ou, no mínimo, conservar o estatuto de terceira maior
força política. Mas o resultado foi… catastrófico!
Em síntese, o desaire da CASA-CE pode ser justificado
com a saída de Abel Chivukuvuku. Os apoiantes deste
político e alguns eleitores que votaram na CASA-CE nos
dois anteriores pleitos não terão perdoado o seu afastamento e se lhe juntaram, rumando para a UNITA, ajudando este partido a obter o resultado que se conhece.

Recuperação da FNLA
Um dos então movimentos de libertação nacional, a
par do MPLA e da UNITA, a FNLA concorreu em todas as
eleições realizadas no país. Em 1992, elegeu cinco deputados; em 2008, três; em 2012, deixou de formar grupo
parlamentar, ao ocupar dois assentos; e, em 2017, baixou
ainda mais a sua representatividade no Parlamento, ao
conseguir apenas um deputado.
Para as eleições de 24 de Agosto, muitos vaticinavam
a extinção do partido fundado por Holden Roberto, pois
não acreditavam que conseguisse obter pelo menos
0,5% dos votos.
A melhor hipótese que previam era a sobrevivência
do partido, mas sem eleger um deputado. Sustentavam
o vaticínio com a letargia em que o partido se encontrava e, sobretudo, com o histórico de divisão na
formação política.
Entretanto, os resultados do último pleito contrariam
os mais cépticos. O partido agora liderado por Nimi a
Simbi obteve 1,06% dos votos, conseguindo eleger dois
deputados, mais um que na legislatura passada.
Com estes resultados, Nimi a Simbi e Benjamim da
Silva, antigo presidente do Grupo Parlamentar da FNLA,
regressam à Assembleia Nacional, onde já estiveram
em legislaturas anteriores.
Terá contribuído para este resultado da FNLA a unidade
no partido. Depois de eleito presidente, em Setembro
do ano passado, Nimi a Simbi deu seguimento ao processo
de reunificação, que já decorria antes mesmo do congresso
que o elegeu.
Foi, por exemplo, bonito ver Ngola Kabangu e Lucas
Ngonda, anteriores líderes e então adversários, a trabalhar
juntos em plena campanha eleitoral, para um único
objectivo: um resultado melhor para a FNLA.
No final, saíram a ganhar os “irmãos”, que, se
continuarem na senda da união, em 2027 podem
fazer melhor.
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MPLA destaca feitos
de António Agostinho Neto
Historiador considera o primeiro Presidente de Angola um esclarecido homem de cultura para quem as
manifestações culturais tinham de ser, antes de mais, a expressão viva das aspirações dos oprimidos e
armas para a denúncia de situações injustas
DR

da sua “luta” pessoal.
Enquanto isso, o funcionário público Eusébio Domingos defende a construção de
mais monumentos históricos
e estátuas do então Presidente
Agostinho Neto, para além
da divulgação dos poemas.
Já a estudante do ensino
m é d i o Magu i l e r i Isab e l
Mutumba apelou às direcções
de escolas no sentido de promoverem regularmente
palestras sobre vida e obra
de Agostinho Neto, antes ou
depois das aulas, para que os
alunos conheçam cada vez
mais os feitos de Neto.

Marcelino Wambo | Huambo
O historiador Venceslau
Kasese considerou, na cidade
do Huambo, que os ensinamentos de António Agostinho
Neto devem ser seguidos e
lembrados, além dos militantes, dirigentes e quadros
do partido, por toda a geração
para melhor desenhar o
futuro do país.
Falando na palestra sobre
“A vida e obra de Neto”, na
quarta-feira, dirigida aos
militantes, dirigentes e quadros do MPLA, referiu que o
primeiro Presidente de Angola
foi um esclarecido homem
de cultura para quem as
manifestações culturais
tinham de ser, antes de mais,
a expressão viva das aspirações dos oprimidos, armas
para a denúncia de situações
injustas, instrumento para a
reconstrução da nova vida
que hoje se assiste.
Kasese lembrou, entre
vários feitos, a assinatura de
acordos de cessar-fogo com
o Governo português, o que
veio a acontecer em Outubro
de 1974, depois de terem sido
criadas as condições internas
e externas que se impunham
na altura pelo MPLA, fundador
da nação, para além de ter
proclamado a Independência
de Angola e dos angolanos.
Realçou que, como membro fundador da União dos
Escritores Angolanos, a António Agostinho Neto foi atribuído o Prémio Lótus, pela
Conferência dos Escritores
Afro-Asiáticos com a “Revolução dos Cravos” em Portugal
e a derrocada do regime fascista de Salazar, continuado
por Marcelo Caetano, em 25

Primeiro Presidente da República de Angola tem sido tema de palestras e outros estudos sobre a sua vida e obra
de Abril de 1974.
O prelector exortou aos
participantes que a proclamação da Independência de
Angola deve ser protegida
por todos, “porque não acontece duas vezes e, por acaso,
custou sangue de muitos e
valorosos combatentes filhos
desta nação”.
O militante do MPLA António Caiti considerou proveitoso
o encontro, que visou analisar
a vida e obra do primeiro Presidente de Angola e disse que
a juventude tem esta missão
de preservar os feitos e a cultura que os identifica como
donos da terra.
“De Cabinda ao Cunene
um só povo, uma só Nação”,

assim como “o mais importante é resolver os problemas do povo”, realçou,
considerando que, entre
várias palavras de ordem e
ensinamentos, jamais
devem ser esquecidos pelos
angolanos e por “jovens
futuros dirigentes”.
Mais obra de ex-Presidente
nas escolas
Fazedores de teatro em
Malanje defenderam, ontem,
o contínuo estudo sobre a
vida e obra do primeiro Presidente de Angola, António
Agostinho Neto, nas escolas
e outros círculos, como
forma de se perpetuar a sua
imagem.

Em declarações à Angop
alguns entrevistados realçaram que uma das maneiras
viáveis de concretização desse
desiderato é a inserção dos
feitos de Agostinho Neto no
currículo escolar.
O encenador Mário Loure n ç o , d o g r up o teat ra l
Makamba TPA, precisou que
essa medida vem sendo
defendida ao longo dos tempos, pelo que se afigura imperiosa a implementação.
Por outro lado, considerou
Neto como um humanista de
primeira craveira, que inspirou
o povo angolano a dar o
melhor de si para a libertação
de outros povos africanos
oprimidos, entre outros feitos.

“O legado de Agostinho
Neto deve ser reforçado nos
conteúdos escolares nos vários
níveis de ensino, para que os
seus ensinamentos sejam
uma referência para a consolidação da paz e unidade
nacional”, frisou, acrescentando ser também necessário
exaltar as obras literárias.
Por sua vez, o encenador
Amado Paciência, responsável
do grupo de teatro Filhos de
Angola, defendeu a necessidade de se relembrar Agostinho
Neto não apenas por ocasião
do 17 de Setembro, mas em
outros momentos, para que
as novas gerações conheçam
os seus feitos e a liberdade
que o país alcançou em função

“O legado de
Agostinho Neto
deve ser reforçado
nos conteúdos
escolares nos vários
níveis de ensino,
para que os seus
ensinamentos
sejam uma
referência para a
consolidação da paz
e unidade nacional”
Simão Domingos Canda,
também estudante, corrobora, acrescentando que
muitos adolescentes e jovens,
apesar de serem estudantes,
desconhecem a profundidade dos feitos de António
Agostinho Neto.
Agostinho Neto nasceu a
17 de Setembro de 1922, na
aldeia de Kaxicane, Icolo e
Bengo, e faleceu a 10 do
mesmo mês no ano de 1979,
por doença, em Moscovo,
capital da antiga União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), actual Rússia.
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CUNENE

Função do provedor
de Justiça tratada em palestra
Domingos Calucipa | Ondjiva
O mandato, função e utilidade
do provedor de Pustiça foi
tema de uma palestra realizada
quarta-feira, no município
de Namacunde, no quadro
da massificação da informação sobre o papel e importância da Provedoria de Justiça
na vida do cidadão.
A palestra, que contou
com a participação de funcionários do sector da Jus-

t i ç a , d a Ad m i n i s t ra ç ã o
Municipal de Namacunde e
autoridades tradicionais, foi
antecedida pela apresentação do novo provedor de
Justiça do Cunene.
Segundo o orador do tema,
Aureliano Bernardo Escrivão,
a existência do provedor de
Justiça surge no sentido de
permitir que o cidadão seja
defendido das transgressões
da Administração Pública.
Disse que a Administração

Pública na sua lida com o
cidadão, nalgumas vezes,
tem procedimentos que
ferem os direitos, liberdades
e garantias fundamentais.
“Ali é onde deve aparecer a
figura do provedor de Justiça
como advogado na defesa
desses direitos lesados do
cidadão”, explicou.
Aureliano Escrivão salientou que o provedor de Justiça
aparece como parceiro da
Administração Pública,

sendo o garante dos Direitos
Humanos.
Acrescentou que as instituições públicas devem pautar por uma conduta que não
lese, de modo algum, o cidadão angolano.
“Quando acontece o cidadão tem a possibilidade de
recorrer ao provedor de Justiça, que embora não resolva
o problema enceta contactos
no sentido de persuadir esse
ente público a reparar a falha
ou adoptar uma conduta mais
correcta”, referiu.
O novo provedor de Justiça do Cunene, Eusébio
Vaendwanawa, disse que o
acto de esclarecimento ao
cidadão sobre o papel da Provedoria de Justiça vai ser o
ponto de partida da sua
actuação na província do
Cunene.

POLÍTICA

5

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022

DIPLOMACIA

EXPECTATIVAS

CEDIDA

Cidadãos anseiam
governação de proximidade
Cidadãos residentes no
município de Belas, em
Luanda, esperam por uma
governação de proximidade
do Executivo a ser formado
na sequência das Eleições
Gerais de 24 de Agosto,
ganhas pelo MPLA e o seu
líder, João Lourenço, investido ontem no cargo de Presidente da República.
Citados quarta-feira pela
Angop, vários interlocutores
do município de Belas consideraram fundamental a
governação de proximidade,
por promover o desenvolvimento sustentável do país.
O estudante universitário
Manuel Jerónimo defendeu
a expansão de projectos nos
sectores da Saúde, Educação,
Habitação, bem como a criação de mais empregos e
melhoria das vias de comunicação, em parceria com
o sector privado.
Ainda sobre as expectativas em torno do próximo
Governo, a comerciante
Sandra Gomes, do distrito
do Quenguela (Belas), anseia
por medidas que tragam
melhorias nos serviços de
saneamento básico.
“Trabalhar com o povo
é a melhor coisa que se
pode fazer (...) é o povo
que deve apontar o que está
certo ou errado”, notou o
sociólogo Abel Chico, do
distrito dos Ramiros.
Na comuna da Barra do
Kwanza, a moradora Georgina da Silva sugeriu melhorias na distribuição da renda
nacional e na construção de
mais infra-estruturas sociais,
fundamentalmente nas
zonas periféricas.
Com os 51,17 por cento
dos votos obtidos, o MPLA
conquistou 124 assentos na
Assembleia Nacional e a
UNITA, com 43,95%, 90 parlamentares. A FNLA, o PRS
e o PHA obtiveram dois
deputados cada.
Mais participativo
Munícipes do Dande, província do Bengo, afirmaram,
ontem, em Caxito, que pretendem que o novo Governo
se aproxime mais das comunidades e tenha uma gover-

nação focada no sector social.
Abordados pela Angop,
esperam que o novo
Governo crie mais oportunidades de emprego para
os jovens e aposte mais nos
sectores da Educação, Saúde
e Agricultura.
O munícipe António Dias
sugeriu que se trabalhe mais
na melhoria das condições
sociais da população, no
melhoramento de salários
dos funcionários públicos
e no desenvolvimento de
uma agricultura mecanizada
para potenciar a indústria.
Já a estudante universitária Amélia de Castro quer
a construção de mais hospitais e a formação de quad ro s q u a l i fi c a d o s p a ra
responder à procura nas unidades sanitárias.
O combate à corrupção,
à impunidade e ao nepotismo devem ser prioridades
do novo Governo, ressaltou
a estudante.
O professor Eduardo Ferra z A n d ré s u b l i n h o u a
necessidade de se aumentar
a quota orçamental do sector
da Educação para permitir
a construção de mais escolas,
bibliotecas e melhorar a
qualidade de ensino.
Mendes Panzo, licenciado em Enfermagem,
defendeu a materialização
das promessas feitas pelo
partido MPLA durante a
campanha eleitoral, com
vista a melhorar as condições sociais da população.
Referiu que o Governo
não pode fazer tudo, por
isso, sugeriu o envolvimento
do sector privado e de toda
a sociedade no desenvolvimento do país.
A técnica superior de
identificação principal
Suzana de Andrade disse
que a expectativa é enorme
e espera que o novo Governo
prime por uma gestão transparente e justa, e que olhe
para as necessidades e preocupações do povo.
A vendedora Catarina
Mário considera necessário
o país sair da agricultura
rudimentar para a mecanizada para permitir a autosuficiência alimentar.

Presidente da República recebeu, ontem, no Palácio, diversas entidades internacionais, entre as quais norte-americanas

Estados Unidos elogiam discurso
de investidura de João Lourenço
Scott Nathan fez saber que as relações entre Estados Unidos da América e Angola
vão ganhar mais força nos próximos anos
César Esteves
O enviado especial do Presidente norte-americano a
Angola, para assistir à cerimónia de investidura de João
Lourenço, para o segundo
mandato, Scott Nathan, elogiou, ontem, o discurso feito
pelo Estadista angolano
depois de ser investido nas
funções para mais um mandato de cinco anos.
Scott Nathan, que falava
à imprensa no final de uma
audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

República, na Cidade Alta,
referiu que o Chefe de Estado
privilegiou no seu discurso
temas que considera importante para o desenvolvimento
do país, designadamente,
boa governação, reformas,
transparências, combate à
corrupção, segurança regional
e prosperidade económica.
“São temas bastante importantes e que me deixaram bastante impressionado”, referiu
o enviado de Joe Biden, destacando que prestou muita
atenção ao discurso do Presidente João Lourenço.

Scott Nathan fez saber que
as relações entre Estados
Unidos da América e Angola
vão ganhar mais força nos
próximos anos.
“A questão chave, aqui,
é um provérbio que nós colocamos em prática que diz:
quem quiser ir mais rápido,
vá sozinho, mas se quiser ir
mais distante tem que ir
acompanhado em parceria”,
destacou Andrew Robert
Young, adjunto do comandante de Relações CivisMilitares do Comando Militar
dos EUA para África, também

presente na audiência.
Esta é a primeira delegação que o Governo americano envia a Angola para
a ss i st i r à c e r i m ó n i a d e
investidura de um Presidente angolano.
Ainda ontem, o Presidente
da República recebeu, na
Cidade Alta, o homólogo português, Marcelo Rebelo de
Sousa, o vice-presidente do
Grupo Parlamentar de Amizade Japão- União Africana,
Sakurada Yoshitaka, e o presidente do Parlamento argelino, Ibrahim Boughali.

AUDIÊNCIA

Provedora de Justiça recebe
responsáveis do Instituto Mosaiko

Cidadãos aguardam melhorias nos próximos cinco anos de mandato

A provedora de Justiça, Florbela Araújo, recebeu, em
audiência, os responsáveis
do Instituto MOSAIKO, no
âmbito das acções de auscultação e colaboração com
a sociedade civil.
No encontro, segundo
uma nota citada pela Angop
ontem, o frei Júlio Gonçalves
Candeeiro, director-geral
do MOSAIKO, instituição
filantrópica voltada para a
salvaguarda dos Direitos

Humanos e cidadania, apresentou as preocupações da
instituição e dos cidadãos à
provedora de Justiça.
Na reunião, foram ainda
abordados vários temas, dentre
eles, o respeito pela dignidade
da pessoa, a reforma e o acesso
à justiça, a morosidade dos
processos judiciais e a necessidade de maior apoio às organizações da sociedade civil.
Florbela Araújo fez saber
que a instituição que dirige

está aberta a parcerias que
têm como objectivo a garantia dos direitos e liberdades
dos cidadãos e a prossecução
do interesse nacional.
A provedora de Justiça
referiu-se, de igual modo,
às atribuições, responsabilidades e competências da
figura do Provedor de Justiça
na relação entre os cidadãos
e as instituições públicas.
Além dos dois responsáveis, participaram do encon-

tro o provedor-adjunto,
Aguinaldo Costa Cristóvão,
os directores de Relações
Públicas e Protocolo, de
Intercâmbio, das Áreas Especializadas e o do Gabinete
de Comunicação Institucional e Imprensa da Provedoria
de Justiça.
Pelo MOSAIKO estiveram,
também, presentes a advogada
Maria Imaculada e Verónica
Pereira, da área de Comunicação e Imagem do Instituto.
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MUNICÍPIO DO KILAMBA KIAXI

CONCURSO PÚBLICO NA LUNDA-SUL

Saúde tem condições criadas
para a admissão de mais quadros
Província recebeu acima de três mil candidatos para serem submetidos aos testes
de avaliação, na quarta-feira, que vão resultar na ocupação das 270 vagas
DR

Jovem morre em briga
entre grupos de marginais
André da Costa |
Um jovem, de 18 anos, foi
morto, no bairro Golfe,
município do Kilamba Kiaxi,
com objectos cortantes,
quando elementos do seu
grupo travava uma briga com
uma gang rival.
O porta-voz da Polícia
Nacional, em Luanda, superintendente Nestor Goubel,
explicou, ontem, que o caso
deu-se numa altura em que
os denominados grupos
“Separa” e “Lecoque” brigavam, tendo a vítima mortal sido atingida com um
objecto contundente.
Na zona, onde o jovem
morreu, segundo a Polícia,
as lutas entre grupos de marginais, compostos por jovens,
são preocupantes, daí garantir acções direccionadas para
travar essa tendência.
Nestor Goubel sublinhou,
ainda, que os referidos grupos
rivais realizavam as acções
criminosas, com maior frequência, na Subzona 16 do

Golfe, nas baptizadas zonas
do “Catambor” e “Cacimba”.
No quadro das micro operações, o superintendente
realçou que a Polícia Nacional
deteve outros elementos que
se dedicavam ao roubo a residências e de motorizadas.
Nestor Goubel referiu que,
com os acusados, foram
apreendidas seis motorizadas
que tinham sido roubadas,
16 botijas de gás e duas armas
de fogo do tipo AKM.
O oficial da Polícia esclareceu que alguns marginais,
que praticam acções delituosas a nível do Kilamba
Kiaxi, depois acabam por
fugir para o município do
Cazenga, mas vendem os
produtos roubados em bairros de Viana.
Além desses casos, as
forças da Ordem detiveram
um indivíduo, acusado de
vi ol ên c ia do m é sti ca . A
vítima desse espancamento
foi a esposa, depois de um
desentendimento com o
agressor.

PARCERIA COM GABINETE DA EDUCAÇÃO

Novos técnicos vão reforçar os serviços do sector da Saúde na Lunda-Sul e dar outra dinâmica ao atendimento à população
Kamuanga Júlia|Saurimo
O sector da Saúde, na LundaSul, tem criadas as condições
técnicas e humanas para, na
quarta-feira, realizar o teste
de admissão aos mais de três
mil candidatos ao concurso
público, para preenchimento
de 270 vagas.
O chefe de Departamento
dos Recursos Humanos da
D i re c ç ã o P rov i n c i a l d a
Saúde, Alberto Nelson
Caínda, avançou que os
candidatos beneficiaram
de um ciclo de preparação,

ministrado por técnicos do
sector, para mitigar o grau
de dificuldade, durante o
exame de apuramento.
Alberto Nelson Caínda
especificou que os futuros
técnicos médios e superiores
do sector vão, entre outras
áreas, ocupar vagas nas
especialidades de Medicina
Interna e Geral, Enfermagem
e Diagnóstico e Terapêutica,
além de motoristas.
O chefe de departamento
reconheceu que, em função
d a e l e va d a p r o c u ra d e
emprego, o número de vagas

disponíveis neste concurso
público é ínfimo, embora
possa minimizar a carência
de técnicos na província.
Alberto Nelson Caínda
realçou, igualmente, que
os candidatos apurados no
referido concurso vão ser
colocados à disposição dos
novos hospitais e centros
de saúde, surgidos no âmbito
das obras do Plano Integrado
de Intervenção nos Municípios (PIIM).
Nesta altura, a província
tem necessidade de 400
médicos, mas nas listas do

TRÁFICO ILÍCITO NA LUNDA-NORTE

SIC recupera 4.484 pedras
de diamantes no Cuango
Armando Sapalo |Dundo
O Serviço de Investigação
Criminal (SIC), na LundaNorte, apreendeu um total
de 4.484 pedras de diamantes, durante uma micro operação de dois dias, voltada
para o combate a crimes económicos, no município do
Cuango, informou o portavoz da instituição.
Graciano Lumanhi realçou que a referida operação,
que visou combater o tráfico
ilícito de minerais estratégicos, recuperou as pedras
que estavam em posse de
apenas dois cidadãos.
Em posse do primeiro
cidadão, de 27 anos, estavam
435 pedras, enquanto um
outro, de 48 anos, tinha o

controlo de 4.049 desse
minério, disse o porta-voz
do SIC, na Lunda-Norte.
Graciano Lumanhi explicou que, de acordo com as
investigações, os presumíveis
traficantes pretendiam transportar as pedras ao “mercado
negro” da capital Luanda,
para a efectivação da comercialização do produto.
Os detidos estão, presentemente, numa das celas
t ra n s i tó r i a s d o S IC , n o
município do Cuango, para
s e re m ap re s e nta d o s ao
Ministério Público e serem
re sp o n sab i l i zad o s p e l o
crime, posteriormente.
Quanto aos diamantes
recuperados, garantiu Graciano Lumanhi, vão ser encaminhados ao Posto Comando

Ava n ç a d o d a O p e ra ç ã o
Transparência, sediado na
província de Malanje.
Outras operações
Durante o ano passado, as
forças de Defesa e Segurança
da Lunda-Norte recuperaram
entre 150 e 200 mil dólares
do garimpo de diamantes.
Até à data, a nível da
Lunda-Norte, as casas ilegais
de compra e venda de diamantes estão encerradas, no
quadro da “Operação Transparência”, realizada em 2018.
As autoridades locais consideram que, além de financiarem a extracção e o tráfico
ilícito de diamantes, os proprietários das referidas casas
são acusados de estarem
envolvidos na promoção,

OMA reforça no Huambo
luta contra o analfabetismo

concurso público constam
apenas 11 médicos.
O chefe de departamento
apelou aos candidatos a confirmarem os nomes nas listas
afixadas, para evitar os habituais constrangimentos no
dia do exame, previsto para
o dia 21 deste mês.
Dados do sector da Saúde
dão conta que a província dispõe de cerca de 100 médicos,
entre nacionais e expatriados,
e mais de 200 enfermeiros
(técnicos médios e licenciados), à espera de actualização
de categoria.

auxílio e encobrimento da
imigração clandestina.
As operações conjuntas
entre as forças de Defesa e
Segurança têm estado a permitir o desmantelamento de
vários grupos de garimpeiros,
compostos por cidadãos
nacionais e estrangeiros em
situação migratória ilegal,
maioritariamente do Congo
Democrático.
DR

SIC apreendeu diamantes

ALFREDO KUTABIALA|EDIÇÕES NOVEMBRO

Mais um espaço para aulas de alfabetização em construção
Tatiana Marta/Huambo
A Organização da Mulher
Angolana (OMA), em parceria com o Gabinete Provincial da Educação do
Huambo, deu início, na
quarta-feira, na comuna de
Catabola, município do Longonjo, a construção de um
jango educacional, para
fomentar a alfabetização.
A obra, com duração de
três meses, vai ter uma sala
para albergar 20 alunos e vai
funcionar em dois turnos. O
jango, que terá, ainda, uma
secretaria administrativa, está
a ser erguido numa área de
12 metros de largura e igual
medida de comprimento.
A secretária provincial da
OMA, Dolina Miguel Tchinhama, que presidiu ao acto
de colocação da primeira
pedra de edificação do jango,
disse que o projecto vai priorizar a alfabetização de
mulheres e jovens.

Dolina Miguel referiu que
a OMA está engajada na construção de jangos educacionais
comunitários, no sentido de
alargar o número de espaços
de alfabetização nas comunas
e incentivar os cidadãos a
aprenderem a ler e escrever.
A secretária provincial
avançou que a OMA possui
várias salas de alfabetização,
no Huambo, entre os quais
os espaços criados nos mercados informais.
Até 2017, revelou que essas
salas já ensinaram a ler e a
e s c reve r m a i s d e 1 . 2 0 0
mulheres, período em que
foram entregues materiais
didácticos aos alfabetizadores, para estes distribuírem
às comunidades.
Para o presente ano lectivo, a responsável da organização feminina do MPLA
avançou que mais de 320
mulheres, entre jovens e
adultas, já estão inscritas nas
salas de alfabetização.
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CONDIÇÕES CRIADAS PARA INÍCIO DAS AULAS EM OUTUBRO

Instituições do Ensino Superior
têm 158.910 vagas para este ano
Sector controla um maior número de Universidades e Institutos Superiores privados, daí estas ocuparem
perto de 85 por cento das vagas para estudantes inscritos neste período académico
DRT

Alberto Quiluta
As instituições públicas e
privadas do Ensino Superior
têm disponíveis, para este
ano académico 2022/2023,
um total de 158.910 vagas,
segundo anúncio do Ministério do Ensino Superior,
Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI).
O Ministério referiu que,
das 158.910 vagas, um total
de 134.472 são para o ensino
privado, representando 85 por
cento, enquanto apenas
24.438, correspondentes a
15%, estão reservadas para o
ensino público.
O MESCTI, num documento, que visou abordar
aspectos relativos à preparação do ano académico
2022/2023 e as regras que
devem ser seguidas, reafirmou a seriedade do processo
de autorização de vagas, consubstanciado no respeito à
lei e aos princípios para garantir a qualidade do processo
de ensino-aprendizagem.
Para o ano académico
2022/2023, o Ministério controla um total de 98 Instituições do Ensino Superior (IES)
legalizadas e reconhecidas,
das quais 28 são públicas e
70 são privadas.
Comparativamente ao ano
académico 2021/2022, o MESCTI explica que se constatou
um aumento de 6.984 vagas,
que representa mais de 4,6%.
As áreas das Ciências
Sociais, Humanidades e Artes
contam com 61,4% das vagas,

Aulas no Ensino Superior público e privado em todo o território nacional estão previstas para arrancar no próximo mês
Ciências Naturais e Exactas
com 2,5%, Engenharias e
Tecnologias com 20,6%, e
as Ciências Médicas e da
Saúde com 15,4%.
Realçou que as vagas
foram distribuídas no sentido
de garantir a qualidade do
processo de ensino e aprendizagem e da formação dos
profissionais, pelo que é pre-

ciso assegurar a existência
das condições imprescindíveis. Nesses termos, o Ministério refere que as próprias
IES, ao solicitarem as vagas,
precisam de ter noção da
capacidade instalada, das
condições técnico-pedagógicas e humanas existentes.
Acresce-se a isso a obrigação legal e responsabilidade

TRABALHOS DE REABILITAÇÃO

Obras da ponte sobre o rio Catende

ficam prontas dentro de dias

moral de fornecer um ensino
de boa qualidade, em particular, na área das Ciências
da Saúde, sujeita a um regulamento específico para a
criação e funcionamento dos
referidos cursos.
Condições fundamentais
O Ministério avançou ser
preciso um corpo docente

em quantidade e qualidade,
com o perfil adequado para
salvaguardar o rácio estudante/professor e a qualidade
do ensino ministrado.
Refere que a autorização
das vagas no subsistema de
Ensino Superior depende
da existência de condições
fundamentais nas IES,
designadamente, laborató-

ADVERTÊNCIA DE CARDIOLOGISTA
andamento dos trabalhos
de reabilitação, disse que a
abertura da ponte é sinal de
que as trocas comerciais
entre a região e outras localidades da província vão
crescer consideravelmente.

Uso inadequado de Kifaru
e C4 pode levar à morte
Carla Bumba |

André Brandão | Ndalatando
As obras de reabilitação da
ponte sobre o rio Catende, na
Estrada Nacional 230, no bairro
Camundai, em Ndalatando,
estão a 75 por cento de execução física, devendo terminar
dentro de dias, anunciou o
fiscal da referida obra.
Henrique Njila explicou
que os trabalhos, a cargo da
construtora Grinner, tinham
iniciado, em 2019, mas sofreram uma paralisação de dois
anos, por conta da pandemia
da Covid-19, e, depois retomadas no mês de Julho último.
A ponte, executada no
Programa do Governo de
Salvação de Estradas, tem
uma extensão de 100 metros
de comprimento e nove de
largura, com uma base de

20 centímetros e uma espessura de camada de asfalto
de cinco centímetros.
Pa ra a c o n c lu são d a
empreitada, o fiscal explicou
que faltam trabalhos preliminares como valas de drenagens, caixas de recepção
das águas pluviométricas,
sinalizações horizontais e
verticais, metade do canal
do rio e os passeios.
Henrique Njila garantiu
que foram feitos, de igual
modo, estudos de viabilidade e construção ao longo
do rio Catende, para impossibilitar enchentes.
O melhoramento da referida ponte sobre o rio Catende
gera alguma expectativa no
seio da população, por se
considerar vital na drenagem
das águas pluviais e dar

melhor mobilidade à circulação de pessoas e bens.
Satisfação de automobilistas
A notícia da abertura da via,
nos próximos dias, está a
agradar os munícipes da
região. É o caso do automobilista Pedro João, de 31 anos,
que considerou que está a
ser feito um bom trabalho,
para facilitar a movimentação
de viaturas, pessoas e bens.
Além disso, o morador
espera que o trabalho na
ponte resolva o problema de
transbordo das águas das
chuvas, assim como a estrutura tenha capacidade para
suportar, a longo prazo, o
peso de camiões.
O morador Jorge dos Santos, 26 anos, que se mostrou
visivelmente feliz com o

rios suficientes e com condições apropriadas para a
realização das actividades
laboratoriais e das práticas
inerentes aos cursos, infraestruturas para um ensinoaprendizagem, criação de
oficinas, estágios curriculares dos estudantes e parceiras de acolhimento.
O c o n h e c i m e n to d o s
domínios de formação, estabelecidos no Plano Nacional
de Formação de Quadros
(deficitários, em equilíbrio
e excedentários) consta o
número de cursos, estudantes
diplomados em cada domínio
e a qualidade do ensino e
aprendizagem.
O novo Regulamento
Geral de Acesso ao Ensino
Superior, aprovado pelo
Decreto Presidencial nº 5/19,
de 8 de Janeiro, estabelece
as regras e procedimentos a
obedecer pelos gestores das
IES no processo de acesso.
Segundo o regulamento,
a experiência dos anos anteriores recomenda o reforço
de algumas medidas ou a
alteração de alguns procedimentos, para que os gestores
das IES possam implementar
eficientemente os processos
inerentes ao acesso, com vista
o alcance dos melhores resultados possíveis.
Até ao ano académico
2020/2021, as Instituições
do Ensino Superior dispunham de mais de 600 cursos, altura em que o Estado
tinha legalizado cerca de
104 novos cursos.

DR

Circulação rodoviária vai
registar grandes melhorias

O uso inadequado dos fármacos Sildenafil (vulgo
Kifaru) e Dexacort (C4) pode
causar ataque cardio-vascular, enfarte agudo do miocárdio e até a morte, advertiu,
ontem, em Luanda, o médico
cardiologista Honolfo Simões.
Ao falar para o Jornal de
Angola , Honolfo Simões
explicou que os fármacos
Kifaru e C4 são comprimidos usados para o tratam e n to d e re u m at i s m o ,
e d e m a c e re b ra l , e n t re
outros e não para elevar a
capacidade ou o prazer
durante a actividade sexual.
O cardiologista avançou
que, além dos fármacos já
referenciados, muitos jovens
e até mesmo adultos usam
a ciproheptadina, que é um

anti-histamínico, e a dexametasona, comprimidos
muito fortes, para aumentarem a massa muscular.
Sobre estes medicamentos, o médico cardiologista
referiu que “mais do que
aumentar a massa muscular,
como muitos pensam, essas
drogas provocam, pelo contrário, a retenção dos fluídos
no organismo”.
Em relação aos jovens
que frequentam ginásios e
que pretendam aumentar
a massa muscular, Honolfo
Simões aconselhou-os a
fazerem antes uma consulta
de Cardiologia, uma vez
que existem muitas doenças
d o f o ro c a rd i ova s c u l a r
silenciosas e que podem
manifestar-se durante a
prática de exercício físico
e causar infortúnios.

8 REGIÕES

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022

LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Menongue volta a produzir próteses e órtoses
Centro ortopédico conta, desde o passado mês de Julho, com energia da rede pública, no âmbito do Plano Integrado
de Intervenção nos Municípios (PIIM), mas agora clama pela substituição de três fornos e aquisição de mais meios
JOSÉ CHAVES | EDIÇÕES NOVEMBRO | ANDULO

Lourenço Bule | Menongue
Cinco anos depois, o Centro
Ortopédico de Menongue,
na província do Cuando
Cubango, volta a produzir
próteses e órtoses, depois
da conclusão, em Julho
último, dos trabalhos de
construção de uma rede eléctrica de média e baixa tensão,
no âmbito do Plano Integrado
de Intervenção nos Municípios (PIIM).
O director do Centro Ortopédico de Menongue, Lourenço Jaime, disse que, desde
a inauguração, em 1998, a
instituição sempre dependeu
da corrente eléctrica de um
gerador de 100 KVA, que se
degradou ao longo do tempo
e, em 2017, a direcção adquiriu um outro de 5 KVA, insuficiente para as necessidades,
"mas agora que estamos
conectados à rede pública,
este pesadelo ficou para trás".
Acrescentou que, por falta
de energia da rede pública,
desde 2017, os técnicos do
centro dedicavam-se, apenas, a trabalhos paliativos
de reparação de próteses,
órteses, cintas medicinais
e calçados ortopédicos e,
nos casos mais graves, os
pacientes eram encaminhados para as províncias do
Bié e do Huambo.
Em relação aos pacientes
com problema de Acidentes
Vasculares Cerebrais (AVC),
sequelas pós-traumatismo
por acidente, transtornos
musculares, paralisia flácida,
crianças com malformação
congénita, devido à falta de
energia, os trabalhos de reabilitação eram auxiliados
com um aparelho de mecanoterapia (electroestimulação), que trabalha à pilha.
“Apesar da gritante falta
de energia eléctrica que se
fazia sentir na altura, a direcção do centro optou em não
encerrar as portas ao público
e intensificou os trabalhos
de fisioterapia e reparação
ligeira de próteses, órtoses,
cintas medicinais e calçados
ortopédicos dos habituais
usuários”, disse.
Fez saber que o centro
assiste, actualmente, 96
deficientes na área de ortop ro te s i a e c e rca d e 3 2 0
pacientes com problemas
relacionados ao AVC, sequelas pós-traumatismo por
acidente, transtornos musculares, paralisia flácida,
crianças com malformação
congénita e doenças neurológicas, assim como de
trata problema de mobilizações articulares, colocação
de gesso e exercícios físicos.
Produção em curso
De acordo com Lourenço
Jaime, desde que os trabalhos
foram retomados a cem por
cento, com o restabelecimento da energia, no mês
de Julho passado, estão já
quase prontas cerca de 40
próteses, que serão entre-

Produção é feita com alguma morosidade, devido à avaria de dois dos três fornos e de um aparelho serrador, situação já do conhecimento do Ministério da Saúde
gues, nos próximos dias,
sobretudo, a deficientes de
guerra, que tinham grandes
dificuldades de se locomoverem, devido à degradação
acentuada das próteses.
Salientou que a produção
está a ser feita com alguma

morosidade, devido à avaria
de dois dos três fornos existentes, de duas fresas e de
um aparelho serrador, situação já do conhecimento do
Gabinete Provincial da Saúde
e do ministério, para que
sejam substituídos por novos

equipamentos, porque a
demanda é muito grande,
tendo em atenção o número
elevado de necessitados que
vivem no Cuando Cubango.
Lourenço Jaime disse que
a oficina de ortoprotesia, a
funcionar em pleno, poderá

produzir, mensalmente, mais
de 60 próteses e órtoses, mas,
atendendo às dificuldades
existentes, a produção foi
reduzida para 30, por mês.
Serviços de urgência
Lourenço Jaime disse que,

Tratamento e recuperação física de doentes registam melhorias
Segundo Lourenço Jaime, o
Centro Ortopédico de Menongue, nos últimos tempos, tem
vindo a conhecer melhorias significativas no tratamento e recuperação física de pessoas vítimas
de acidentes vasculares cerebrais, acidentes de viação, má
formação congénita, paralisia
cerebral infantil, entre outros.
Disse que o Centro Ortopédico de Menongue atende, em
média, 100 pessoas acometidas
por diversos tipos de lesões,
provenientes de vários cantos
do país, com destaque para as
províncias de Luanda, Benguela,
Huambo, Huíla e Bié.
Um desses pacientes é Fernando Lopes, de 55 anos, natu-

ral do Bié, que escalou a província do Cuando Cubango à
procura de melhorias para o
seu estado físico.
Referiu que sofre de trombose há dois anos e que, nos
primeiros anos da doença, fazia
tratamento num centro tradicional, na província do Bié, e
como os resultados não eram
satisfatórios decidiu deslocarse ao Cuando Cubango, para
solucionar o seu problema de
saúde. “Já fiz muitos tratamentos no Bié, mas o meu problema
não foi resolvido, por isso desloquei-me a Menongue”.
Acrescentou que, em um ano
de tratamento, no Centro Ortopédico de Menongue, os resul-

tados obtidos são satisfatórios,
visto que já consegue movimentar o braço esquerdo e o
pé esquerdo, que outrora estavam desprovidos de movimento.
Já a senhora Eva Luís da
Costa, moradora do bairro
Cazenga, em Luanda, trouxe o
seu filho de cinco anos ao Cuando
Cubango, onde frequenta sessões
de fisioterapia, para recuperar
os movimentos dos membros
inferiores e superiores, no Centro
Ortopédico de Menongue.
Revelou que o seu filho foi
diagnosticado com paralisia
cerebral infantil, aos oito meses
de vida, quando o mesmo deixou
de fazer movimentos com os
braços e as pernas. Eva Luís da

Costa disse que o seu filho está
há um mês a fazer sessões de
fisioterapia, no Centro Ortopédico
de Menongue, e, durante este
período, tem notado melhorias
nos movimentos dos membros
superiores e inferiores da criança.
“Desloquei-me de Luanda
ao Cuando Cubango porque
era muito difícil fazer sessões
de fisioterapia na capital do
país, tendo em conta a distância
que separa a minha residência
à unidade sanitária, bem como
a enchente que se regista todos
os dias para efectuar uma sessão
de fisioterapia”, disse.
Acrescentou que espera
encontrar solução no Centro
Ortopédico de Menongue.

desde que beneficiaram do
fornecimento de energia
eléctrica da rede pública, o
atendimento aos pacientes
no Centro Ortopédico de
Menongue melhorou significativamente. Acrescentou
que o serviço normal era
realizado das oito às 15, mas
agora o atendimento foi alargado até às 17 horas, por
causa da abertura dos serviços de urgência.
Fez saber que o serviço de
urgência no Centro Ortopédico
de Menongue começou a ser
implementado para atender
as dezenas de funcionários
públicos que diariamente
procuram pelos serviços de
fisioterapia, para debelar algumas mazelas corporais e que
só dispõem de tempo para
tal, no final do dia.
Lourenço Jaime acrescentou que o Centro Ortopédico
de Menongue controla 70
funcionários, dos quais cinco
especialistas superiores nos
serviços de fisioterapia e um
na ortoprotesia, enfermeiros,
técnicos dos serviços gerais
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REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO PLANALTO CENTRAL
PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Dezenas de jovens recebem
instrumentos de trabalho
Lourenço Bule| Menongue
Pelo menos, 60 jovens da
comuna do Missombo, que
dista a 18 quilómetros da
cidade de Menongue, província do Cuando Cubango,
beneficiaram de kits profissionais, no âmbito do Plano
de Acção para a Promoção
da Empregabilidade (PAPE).
O chefe dos serviços provinciais do Instituto Nacional
de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), Xavier
Tchicuata, disse que consta
dos kits profissionais entregues
a jovens da comuna do Missombo material de construção
civil, canalização, pintura,
serralharia, corte e costura,
barbearia, cabeleireiro, culinária, pastelaria, jardinagem,
manicure e pedicure.
Xavier Tchicuata disse
que os 60 beneficiários da
comuna do Missombo vão
permitir, numa primeira
fase, a criação de mais de
100 postos de trabalho directos, o que fará com que muitos jovens possam ter o
primeiro emprego, para sustento das suas famílias.
Disse que, além da
entrega de kits profissionais,
os beneficiários frequentarão, também, formações
ligadas à agricultura, tendo
em conta o grande potencial
que a região oferece para o
desenvolvimento da actividade agropecuária.

Salientou que o INEFOP
vai continuar a trabalhar
para combater a fome e a
pobreza no seio dos jovens,
ajudando esta franja da sociedade a apostar no autoemprego, uma vez que cada
cidadão profissionalmente
capacitado pode ser uma
fonte de empregabilidade.
Xavier Tchicuata disse ser
pretensão do INEFOP estender os seus serviços aos
outros seis municípios da
província do Cuando
Cubango, com excepção de
Menongue, Cuchi e Cuito
Cuanavale, para que todos
jovens possam contribuir
para o progresso e prosperidade, dando votos que as
políticas de inserção no mercado de trabalho sejam instrumentos valiosos para o
combate à fome e à pobreza.
“Não queremos deixar
nenhum empreendedor de
fora, mas, para tal, necessitamos da ajuda do Governo
do Cuando Cubango, para
que possamos chegar em
todos os locais onde haja pessoas capazes e com vontade
de ajudar o país a se desenvolver cada vez mais”, disse.
Força motriz
A vice - gove rnadora do
Cuando Cubango para o Sector Económico, Político e
Social, Adélia Muambeno,
disse que com o aumento de
beneficiários em termos de

kits profissionais e microcréditos, os níveis de empregabilidade a nível da província
aumentarão e diminuirá consideravelmente a pobreza no
seio das comunidades.
Adélia Muambeno disse
que o Plano de Acção para a
Promoção da Empregabilidade (PAPE) veio para mitigar
o índice de desemprego que
afecta a juventude. Acrescentou que urge a necessidade dos jovens dirigirem-se
aos serviços do INEFOP, para
que possam ser dotados de
técnicas profissionais que
futuramente possam contribuir para a sua renda.
Recordou que o PAPE é
um programa aprovado pelo
Presidente da República,
João Lourenço, através do
decreto número 113/19, de
16 de Abril, tutelado pelo
Ministério da Administração
Pública, Emprego e Segurança Social, que prevê formar, em todo o país, cerca
de 30 mil jovens. O PAPE
conta com um orçamento
de 21 milhões de kwanzas,
para a concessão de dez mil
micro-créditos e distribuição
de 42 mil kits profissionais.
Na ocasião, a governante
apelou a todos os beneficiários
dos kits profissionais a não
vendê-los. Os que receberam
micro-créditos foram aconselhados a aplicá-los bem, para
que possam dar oportunidade
de emprego a outros jovens.
LOURENÇO BULE| MENONGUE| EDIÇÕES NOVEMBRO

Objectivo das autoridades é fomentar o auto-emprego visando a melhoria da qualidade de vida

Pessoas com deficiência
beneficiam de formação
A formação é destinada aos associados na Liga de Apoio à
Integração de Pessoas com Deficiência (LARDEF) e, de acordo
com o seu coordenador, Marcos Kessongo, dos 300 filiados
cadastrados 40 já beneficiaram, este ano, de formação técnicoprofissional e de kits diversos
Tatiana Marta / Huambo

Jovens incentivados a criar pequenas empresas de prestação de serviços nas comunidades

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Catoca oferece equipamentos
a órgãos de comunicação social
Kamuanga Júlia|Saurimo
No quadro da sua responsabilidade social, a Sociedade
Mineira de Catoca (SMC) ofereceu equipamentos diversos
aos órgãos da comunicação
social públicos e privados,
para melhorar as condições
de trabalho dos profissionais.
Computadores, gravadores
de voz, mobiliário de escritório, câmaras de filmagem
integram o conjunto de meios
adquiridos pela maior
empresa de exploração de
diamantes. Durante uma confraternização com a classe, o

director-geral da SMC, Benedito Paulo, anunciou a institucionalização pela empresa
de um prémio nacional e outro
para uma categoria exclusiva
de âmbito regional, com o
propósito de incentivar a competitividadesalutar entre os
fazedores de opinião.
Durante o evento, testemunhado pelo governador
da província, Daniel Neto, a
directora do Gabinete Provincial de Comunicação
Social, Lara Calupeteca, enalteceu a iniciativa da SMC, para
minimizar várias dificuldades
que os órgãos enfrentam e

galvanizar o desempenho dos
profissionais.
Em declarações à imprensa,
à saída do evento, o governador Daniel Neto reconheceu
o trabalho dos jornalistas e
considerou a iniciativa de
Catoca "uma prova inequívoca de solidariedade" aos
profissionais da comunicação
social, para melhorarem a
prestação de serviços.
Em relação ao prémio
anunciado disse ser bemvindo, para o reconhecimento dos esforços dos
profissionais da Comunicação Social.

Um total de 300 pessoas com
deficiência está a beneficiar
de cursos profissionais, no
âmbito do Plano de Acção
para a Promoção da Empregabilidade (PAPE), inserido
no Programa Nacional de
Reintegração da Pessoa
com Deficiência.
A referida formação é
destinada aos associados na
Liga de Apoio à Integração
de Pessoas com Deficiência
(LARDEF) e, de acordo com
o seu coordenador, Marcos
Kessongo, dos 300 filiados
cadastrados 40 já beneficiaram, este ano, de formação
técnico-profissional e de
kits diversos.
“A inserção das pessoas
com necessidades físicas nos
cursos profissionais tem
como propósito fomentar o
auto-emprego. Os contemplados são membros da LARDEF, que, através de vários
programas de inclusão social,
levados a cabo em parceria
com várias instituições,
beneficiam de cursos de Pastelaria, Culinária, Corte e
Costura, Artes e Ofícios, promovidos pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação
Profissional (INEFOP)”, disse
Marcos Kessongo.
Ao falar a propósito da
situação actual da pessoa
com deficiência na região
do Planalto Central, Marcos

Kessongo disse ser fundamental a inserção dos filiados
no mercado formal ou a
incorporação no sistema produtivo, com a implementação
de leis favoráveis à protecção
desta franja da sociedade,
em prol da igualdade de
oportunidades.

A LARDEF controla
mais de 300 pessoas
e tem desenvolvido,
entre várias acções,
campanhas de
sensibilização para
combater o estigma
e a discriminação

O coordenador da LARDEF disse que as pessoas
com deficiência enfrentam
sérias dificuldades, tanto na
família, como na sociedade,
que continuam a discriminálo. Defendeu o reforço de
acções com o objectivo de
punir práticas do género.
Com esta formação, acrescentou, os deficientes têm a
oportunidade de inserir-se,
com mais facilidade, na vida
social, aproveitando os conhecimentos adquiridos nas mais
variadas profissões, visando
a melhoria, cada vez mais,
das suas condições de vida.
Marcos Kessongo referiu
que Angola tem inúmeras
leis, principalmente de pro-

tecção das pessoas com deficiência, que carecem de
implementação efectiva, para
a resolução dos problemas
que os afectam, com foco no
acesso ao emprego, habitação, meios de compensação
e serviços sociais básicos.
Fez saber que a LARDEF
controla mais de 300 pess oa s , d a s q u a i s 2 5 1 são
membros efectivos, e tem
desenvolvido, entre várias
acções, campanhas de sensibilização junto das comunidades, para combater o
estigma e a discriminação.
Reconheceu o contributo
do Instituto Nacional de
Emprego e Formação Profissional (INEFOP) e de
outros parceiros sociais na
integração socioeconómica
das pessoas com deficiência
na província do Huambo.
Acrescentou que a LARDEF pretende identificar e
criar mecanismos que permitam a reinserção dos beneficiários em cooperativas de
produção, assim como a sua
integração nos centros de
reabilitação física.
A LARDEF é uma Associação Não-Governamental
angolana, sem fins lucrativos, em funcionamento nas
províncias de Benguela,
Huambo e Luanda (sede),
com a missão de apoiar as
pessoas com deficiência,
sobretudo, na advocacia e
defesa dos seus direitos.
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EDITORIAL

“Um só povo, uma só nação!
O acto de investidura do Presidente da República, João Lourenço, e da VicePresidente da República, Esperança Maria da Costa, marca uma etapa
importante da vida política e democrática de Angola. Para trás ficam todas
as questões de índole política e eleitoral, felizmente resolvidas, razão pela
qual se deve olhar para frente.
No seu discurso inaugural, o Presidente reeleito fez questão de sublinhar
que o !real e verdadeiro vencedor!, do processo que culminou ontem
com a cerimónia de investidura, é o povo angolano. E somos todos
vencedores porque desde à preparação das Eleições Gerais, aos actos
posteriores e até chegarmos ao dia de ontem, convenhamos, soubemos
dar uma lição exemplar.
Ao estender a mão a todos os angolanos, felicitando todos os que
participaram, directa e indirectamente, do processo eleitoral, João Lourenço
estava implicitamente a dar entender que os desafios que se colocam ao
povo angolano, de Cabinda ao Cunene, devem ser enfrentados por todos.
Devemos partir do princípio de que o sucesso da governação será vital para
as mudanças que todos pretendemos, razão pela qual faz todo o sentido
apostar nos esforços do Executivo.
Precisamos todos de nos associarmos às iniciativas que visam dar
continuidade aos projectos que vêm dos últimos anos, alguns dos quais
foram evocados pelo Presidente, no seu discurso de investidura. Disse o
Chefe de Estado que as apostas prioritárias serão no sector social, um vasto
campo em que têm sido feitas numerosas realizações, desde a construção
de hospitais, de diferentes níveis, de escolas e centros de formação um pouco
por todo o país.
O dia de ontem traduziu-se num fim e ao mesmo tempo num começo,
na medida em que, por um lado, encerrava um ciclo que tinha iniciado com
a preparação e as realizações das eleições em si, por outro, dá lugar agora a
um outro que se estenderá por um período de cinco anos.
Acreditamos que todos os angolanos que se revêem na democracia
acreditam que os processos democráticos, que tenham como substrato a
forma participativa, são dos melhores , e vantajosos modelos de enriquecimento
do jogo democrático. Mais do que esperar pelos ciclos normais de cinco em
cinco anos, mais do que relevar as eleições e circunscrever a democracia aos
actos eleitorais, a participação deve ser uma realidade para a qual os cidadãos
não precisam de ser chamados.
O Executivo que vai sair das Eleições Gerais, realizadas no dia 24 de
Setembro, pretende contar com todos os angolanos, inclusive os que, de
alguma maneira, não se revêem no partido que venceu as eleições a consciência
patriótica e o dever de cidadão deverão levá-los a dar o seu contributo. Já
não está em causa as cores de quem ganhou as eleições, mas está no centro
o sucesso da governação como pressuposto do nosso bem-estar colectivo.
Augurar insucesso da governação será, no mínimo, !conspirar! contra o país,
será negar aos angolanos o direito ao bem-estar e vai ser uma contradição
de quem espera que Angola avance. E o país precisa de avançar como um
Estado em que as bandeiras partidárias cedam espaço ao país que pretendemos
como !um só povo, uma só nação!, como defendia António Agostinho Neto,
o primeiro Presidente de Angola.
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Jaquelino Figueiredo (Zaire),
Lourenço Manuel (Cuando Cubango),
Quinito Kanhamei (Cunene),
Samuel António (Moxico)
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CARTAS DOS LEITORES
Pedro Gonçalves
Há pessoas que trabalham no país,
às vezes, em condições draconianas,
e que devem merecer a nossa merecida homenagem. Falo sobre um
técnico de futebol cujo trabalho
quase passa despercebido, com algumas incompreensões pelo meio,
mas que não desistiu mesmo nos
momentos em que esteve sem salários. E terminando assim, muitos já
devem estar a vislumbrar de quem
me estou a referir. Trata-se de Pedro
Gonçalves, o treinador de futebol
da Selecção Nacional sénior masculina de futebol que teve agora a
proeza de qualificar a equipa nacional de honras ao CHAN, versão
do Campeonato Africano das Nações
(CAN) reservado aos jogadores que
actuam nos campeonatos nacionais.
Parabéns a Pedro Gonçalves, um
verdadeiro exemplo de resiliência,
persistência e que a Federação Angolana de Futrebol (FAF) saiba demosntrar toda a gratidão para com
o mesmo.
FILIPE SILVA
Kilamba Kiaxi

CARTOON E ILUSTRAÇÃO:

Armando Pululo e Casimiro Pedro
COPY DESK:
Rui Ramos, Luciano Rocha e Arlindo Soares
O Jornal de Angola
utiliza os serviços da ANGOP, AFP, Reuters, EFE e Prensa Latina
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Cesta básica
Diz-se que os produtos da cesta básica voltaram a subir e, como se
houvesse uma varinha mágica que
fizesse descer e subir, as pessoas
queixam-se com muita ingenuidade.

As pessoas têm de entender que a
subida ou descida dos preços dos
bens de primeira necessidade e
outros depende das dinâmicas do
mercado e menos dos decretos.
De nada vale culpar as instituições,
com reacções do tipo !oh, afinal,
fizeram os preços subir novamente!, como se a subida dos preços
dependesse unicamente do Governo. A iniciativa de criação das reservas estratégicas constitui um
passo, mas as variáveis procura
e oferta acabarão sempre por ditar
as regras do jogo porque são elas
que determinam com maior precisão as oscilações.

vida. Acho que alguma coisa de
anormal se passa porque não podemos consentir mortes evitáveis
nas nossas estradas. E uma das causas, independentemente das primárias, podem estar ligadas à inactividade da Polícia Nacional junto
das estradas. Entendo que alguém
pode sair de um local alcoolizado e
conduzir, mas se houver reguladores
em determinados pontos e, mais
importante, se as leis forem duras
para quem beba e conduza, por
exemplo, obviamente que parte da
sinistralidade reduziria muito.
LUZIA CORREIA
Cacuaco

LAURA CONTREIRAS
Saneamento

Sinistralidade rodoviária
Ultimamente, temos estado a assistir
ou a ouvir falar de muitos acidentes
nas estradas. Na semana passada,
foi no Huambo, dias depois foi aqui
em Luanda, quando duas viaturas
colidiram de frente, e muito recentemente no Zaire, com, perdas de
ESCREVA-NOS
Cartas recebidas na
Rua Rainha Ginga,12-26
Caixa Postal 1312 - Luanda
ou por e-mail:
escrevaconnoscoJA@gmail.com

Merenda escolar
ANuma altura em que as aulas começaram importa perguntar onde
anda o programa de merenda escolar,
uma iniciativa importante que levava
a reduzir os níveis de absentismo?
Podemos devolver essa importante
iniciativa de volta às escolas para o
bem dos nossos miúdos, sobretudo
os de famílias com carências significativas. Sei que o Estado anda com
muitos desafios, mas obviamente
que tudo é importante e para a educação não há custos, apenas investimento. Por favor, quem de direito,
traga de volta a merenda escolar.
CARLOS MIRANDA
Soyo

OPINIÃO
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FACTOS & ILAÇÕES

ANÁLISE
Ismael Vunda |*

O Catálogo Nacional de Qualificações
Profissionais de Angola
O Governo de Angola, através do Plano de Desenvolvimento Nacional (2018-2022), Instrumento
de planeamento nacional, aprovou como medida
de política de desenvolvimento dos recursos humanos o Decreto Presidencial nº. 210/22 de 23
de Julho, Diploma que estabelece o regime jurídico
do Sistema Nacional de Qualiﬁcações de Angola,
doravante designado por !SNQ!, e deﬁne os seus
principais instrumentos, nomeadamente o Quadro
Nacional de Qualiﬁcações (QNQ) e o Catálogo
Nacional de Qualiﬁcações Proﬁssionais (CNQP).
Aﬁm de adequar a oferta formativa as necessidades do mercado de trabalho e dos cidadãos, o CNQP visa assegurar uma maior relevância das qualiﬁcações para a modernização
das empresas e para o crescimento da economia,
além do seu contributo para o desenvolvimento
pessoal e social do indivíduo.
Sendo a qualiﬁcação um resultado formal
de um processo de avaliação e validação comprovado por um órgão competente, reconhecendo que um indivíduo adquiriu competências,
em conformidade com os referenciais estabelecidos. Para cada qualiﬁcação éapresentado
o Referencial de Competência(perﬁl proﬁssional)
e o Referencial de Formação (programa formativo) que lhe estão associados. O Referencial
de Competência corresponde ao conjunto de
actividades associadas às qualiﬁcações, isto é
o know-how, o saber-ser, entre outros saberes,
imprescindíveis àexecução de actividades, ou
seja, o conjunto de competências exigidas para
a obtenção de uma qualiﬁcação.
Por sua vez, o Referencial de Formação é o
Conjunto de informações que orienta a organização
e o desenvolvimento da formação, em função
do referencial de competências associado, integrado no Catálogo Nacional de Qualiﬁcações.
Os objetivos do CNQP são portanto: a promoção da produção de qualiﬁcações e de competências críticas para a competitividade, modernização da economia e para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo; adequar
a oferta formativa nacional às necessidades e
exigências do mercado de trabalho e do sector
produtivo; assegurar um maior envolvimento
dos principais actores na identiﬁcação e antecipação de necessidades de qualiﬁcações e
competências; melhorar a atractividade e a qualidade do Ensino Técnico e da Formação Proﬁssional ; estímulo da ﬂexibilidade na obtenção
da qualiﬁcação e na construção do percurso individual de aprendizagem ao longo da vida; garantia de fácil reconhecimento das qualiﬁcações
independentemente das vias de acesso; melhoria
da eﬁcácia do ﬁnanciamento público à formação
e a contribuição para a informação e orientação
em matéria de Qualiﬁcações
Enquanto instrumento estratégico e dinâmico
de gestão das qualiﬁcações nacionais de nível
não superior,conducente à ordenação das qualiﬁcações proﬁssionais susceptíveis de reconhecimento e acreditação, identiﬁcadas no sistema
produtivo, de acordo com as competências necessárias para o exercício proﬁssional a elas ligadas, fundamentais ao desenvolvimento social
e económico, o Catálogo Nacional de Qualiﬁcações Proﬁssionais (CNQP) de Angola será organizado por famílias proﬁssionais.
Por famílias proﬁssionais compreende-se o
conjunto de proﬁssões, por virtude das quais se
encontra estruturado o CNQP, tendo em conta
os critérios de aﬁnidade de competências proﬁssionais dos diferentes sectores produtivos.
O Catálogo Nacional de Qualiﬁcações Proﬁssionais (QNQP) de Angola, que faz parte integrante
do Sistema Nacional de Qualiﬁcações, será organizado por famílias proﬁssionais e estabelece
uma classiﬁcação de 27 famílias proﬁssionais.
Na elaboração desta classiﬁcação levou-se em
consideração as orientações internacionais, assim
como as especiﬁcidades de Angola.
O trabalho foi desenvolvido tendo como
base uma análise da dinâmica macroeconômica

de Angola, na qual se incluiu a identiﬁcação
das tendências dos principais indicadores económicos e dos sectores de actividade, em paralelo com a análise da evolução do mercado
de emprego angolano. Foi igualmente objecto
de análise, no decurso destas etapas, a dinâmica
cruzada entre a procura actual do mercado
de trabalho e a capacidade da economia em
gerar novos empregos, de forma a permitir
identiﬁcar os principais grupos de proﬁssões
e a sua importância actual e futura, em termos
de absorção de mão-de- obra qualiﬁcada.
De acordo o Estudo Especializado sobre
!Mercado de Trabalho e Actividades Económicas!
(Ernst & Young, 2021), permite constatar que a
determinação das famílias proﬁssionais deverá
ser realizada em função de critérios objectivos
que nos permitam fazer uma escolha que melhor
responda as necessidades da economia angolana. Os critérios que foram propostos são:
•Perspectiva de desenvolvimento de Angola/
Dinâmica macroeconómica de Angola;
•Evolução do mercado de emprego angolano/ Relevância no mercado de Emprego;
•Análise Sectorial/ Peso na Economia.
Tendo em conta, os sectores considerados
estratégicos para o desenvolvimento de Angola.
Considerações dos principais documentos estratégicos nacionais, com destaque para o Programa de Estabilização Macroeconómica, o Plano
de Investimento Nacional (PDN), o Programa de
Apoio àProdução Nacional, o PRODESI, o Programa de Formação de Quadros e o Programa
de Financiamento Ampliado, bem como, Análise
do investimento, realizado e futuro, assim como
dos principais apoios e estímulos ao investimento,
bem como dos processos de privatização recentes
e de novos projectos de investimento e assim
como a oferta formativa existente no País, de
acordo ao referido decreto, como sectores capazes
de transformar Angola num país moderno e competitivo,as famílias proﬁssionais escolhidas para
integrar o Catálogo Nacional de Qualiﬁcações
proﬁssionais de Angola são:
1)Actividades Agrícolas, Pecuárias e Florestais; 2) Actividades Marítimas e de Pesca; 3) Administração Pública e Segurança Social; 4) Administração, Gestão e Serviços de Apoio; 5) Saneamento, Águas e Resíduos; 6) Alojamento,
Restauração e Turismo; 7) Artesanato, Artes,
Espectáculos e Entretenimento; 8) Banca, Seguros e Serviços Financeiros; 9) Beleza, Estética
e Moda; 10) Comércio por Grosso e a Retalho;
11) Construção Civil e Urbanismo; 12) Defesa
e Segurança; 13) Desporto, Actividade Física e
Lazer; 14) Educação; 15) Electricidade, Energias
e Ambiente; 16) Telecomunicações, Electrónica
e Automação; 17) Imobiliária, Manutenção Predial e Edifícios; 18) Indústria Extractiva; 19) Indústria Transformadora e de Processos; 20)
Madeira, Papel e Mobiliário; 21) Manutenção e
Reparação de Equipamentos, Veículos e Motociclos; 22) Metalurgia e Metalomecânica; 23)
Peles, Têxteis, Vestuário e Calçado; 24) Saúde;
25) Serviços Domésticos, Sociais e Comunitários;
26) Tecnologias de Informação e Comunicação
e 27) Transportes e Logística.
Em suma o trabalho foi desenvolvido tendo
como base uma análise da dinâmica macroeconômica de Angola, na qual se incluiu a identiﬁcação das tendências dos principais indicadores económicos e dos sectores de actividade,
em paralelo com a análise da evolução do mercado de emprego angolano. Foi igualmente objecto de análise, no decurso destas etapas, a dinâmica cruzada entre a procura actual do mercado de trabalho e a capacidade da economia
em gerar novos empregos, de forma a permitir
identiﬁcar os principais grupos de proﬁssões e
a sua importância actual e futura, em termos
de absorção de mão-de- obra qualiﬁcada.
* Pós-Graduado em Economia
e Docente Universitário

CITAÇÕES
!Tenho um programa
agrícola muito
ambicioso, que visa
tornar o país a médio
e longo prazo, numa
referência da
produção de cereais na
zona da SADC. É um
processo que envolve
mais de 70 produtores
do Centro e Sul
de Angola, num total
de 12 províncias!
Alféu Vinevala
Fazendeiro

!A aposta do Estado
no segmento do grão
é bastante evidente,
e o Presidente da
República João
Lourenço foi muito
incisivo neste aspecto,
durante as suas
intervenções públicas.
E acredito que não
falhe neste aspecto,
sendo que é aí onde
nós os produtores
temos de aparecer
para contribuir na
consolidação da
Reserva Estratégica
Alimentar do país!
Idem

!Procuramos
estabelecer uma
relação com as
empresas, para que
superem as
inconformidades, mas
se for uma situação
crítica, que coloque
em risco a vida do
consumidor,
alertamos a
Autoridade Nacional
de Inspecção
Económica e
Segurança Alimentar
(ANIESA) para
suspender as
actividades da fábrica!
José Alberto Sofia
Director-geral do Instituto
Nacional de Controlo de
Qualidade (INACOQ)

!O Quénia está numa
transição para uma
energia limpa que irá
apoiar o emprego, as
economias locais, e a
industrialização
sustentável. Apelamos
a todos os Estados
africanos a juntaremse a nós nesta viagem.
África pode liderar o
mundo. Temos um
imenso potencial para
as energias
renováveis!
William Samuel Ruto
Novo Presidente queniano,
empossado há três dias

Filomeno Manaças

Mandato para preservar a paz
a estabilidade e a democracia
Com a juíza presidente do Tribunal Constitucional a dar, ontem, o mote
em relação aquilo que são as obrigações constitucionais do Presidente
da República, na cerimónia de investidura de João Lourenço, para mais
um mandato de cinco anos à frente dos destinos do país, cumpriu-se uma
formalidade importante que marca a entrada em funções do Chefe de
Estado saído das eleições de 24 de Agosto último e do seu Executivo.
Reeleito Presidente da República para o mandato de 2022 a 2027, João
Lourenço fez um discurso num tom diferente daquele com que entrou em
cena em 2017. De certa forma, fugiu ao paradigma das intervenções que
os políticos por norma elegem para demarcar um antes e depois e que
facilita muito o trabalho dos jornalistas, ávidos em ter sempre algo quente
e fora do comum para anunciar.
Todavia, e apesar de ter enumerado uma série de projectos e acções alguns já em curso e, portanto, conhecidos do público, no âmbito da continuidade das reformas do Estado -, não é por isso que a intervenção do
Presidente da República reeleito perde em profundidade política neste
início de segundo mandato de governação.
A par das obras de impacto económico e social que listou, importa
reter a garantia dada pelo Chefe de Estado de que, logo nos primeiros dias
da entrada em funcionamento, o Executivo vai debruçar-se sobre a questão
da !formação contínua dos efectivos, assim como a melhoria das condições
de aquartelamento das tropas e dos seus salários!.
Uma garantia avançada depois de João Lourenço realçar a importância
da defesa da nossa integridade territorial,
A tomada de posse
da nossa soberania e da ordem pública interna, que considerou sagrada !para um
dos órgãos
país como Angola, que viveu décadas de
saídos das quintas
conﬂito armado, alcançou a paz e a estabilidade há vinte anos e pretende preserváEleições Gerais
las a todo o custo!.
é motivo de orgulho
Aos apelos da juíza presidente do TC,
para que !seja um Presidente dos que vopara o país.
taram em si, dos que votaram contra, dos
Angola vê assim
que não votaram em ninguém, dos que
não votaram e de todos os angolanos!,
cumprido, mais uma
João Lourenço respondeu com o comprovez, o princípio
misso de retribuir com empenho e dedicação ao trabalho e governar em prol do deda escolha regular
senvolvimento económico e social do país
dos titulares
e do bem-estar de todos os angolanos.
Vincou, igualmente, a preocupação em
dos órgãos
fazer deste novo período de governação
de soberania,
um mandato de forte intervenção social,
através do voto
consciente dos grandes desaﬁos que o país
tem pela frente neste capítulo.
popular, em eleições
!Fortalecer a economia, de modo a que
que foram renhidas
possam ser garantidos salários condignos
e um poder de compra que seja compatível
e em que a democracia
com a capacidade de aquisição de bens
acaba por sair
essenciais de consumo da cesta básica!,
foi uma das passagens do discurso de inmais reforçada
vestidura de João Lourenço.
As urnas deram o recado e está, agora,
inaugurado um novo ciclo político a que o
Executivo é chamado a fazer face com mais
realizações, maior empenho e, em particular, muito trabalho de intervenção
política, na medida em que será preciso pôr cobro ao desfasamento entre
aquilo que o MPLA defende como prática, como propósito, e o que ao
nível intermédio e de base a administração pública persegue. Aqui, inscreve-se o grande trabalho de reforma de mentalidades que será necessário
realizar, sem o qual, por mais mobilizações que se façam, os resultados
eleitorais continuarão a ser tendencialmente negativos.
A tomada de posse dos órgãos saídos das quintas Eleições Gerais é
motivo de orgulho para o país. Angola vê assim cumprido, mais uma vez,
o princípio da escolha regular dos titulares dos órgãos de soberania,
através do voto popular, em eleições que foram renhidas e em que a democracia acaba por sair mais reforçada.
Nota negativa é a ausência, na cerimónia de investidura do Presidente
da República eleito, do líder do maior partido na oposição. Mas essa
conduta era de esperar e é, apenas, o corolário da embrulhada em que
Adalberto Costa Júnior se envolveu, em que a incoerência em relação aos
valores da democracia, como o fair play, sobressai como marca.
Ora vejamos: a UNITA contesta os resultados eleitorais, mas é sabido
que não teve delegados de lista em todas as mesas; não apresentou reclamações, oportunamente, em sede própria (comissões provinciais
eleitorais onde aﬁrma ter sido prejudicada), além de que é acusada de
não apresentar documentos idóneos.
São condutas que indiciam estar a agir de má-fé, no quadro da construção
de uma narrativa que visa descredibilizar o pleito eleitoral. O recurso extraordinário de inconstitucionalidade enviado ao Tribunal Constitucional
é só mais uma peça, no âmbito das estórias e discussões para afagar o ego
de quem perdeu. Outra incoerência está no facto de que os seus deputados
vão, entretanto, tomar posse na Assembleia Nacional.
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CUIDADOS AO DOMICÍLIO E COMPENSAÇÕES A SOBREVIVENTES
DR

Alemanha vai pagar mais
1,2 mil milhões de euros
a vítimas do holocausto
!O extermínio de judeus europeus pelo regime nazi provocou um abismo
horrível, não só entre os judeus de todo o mundo, mas na humanidade
em geral! afirmou Gideon Taylor, presidente da Conferência de Nova
Iorque para as Reivindicações Materiais Judaicas à Alemanha
A Alemanha vai pagar mais 1,2
mil milhões de euros para prestação de cuidados ao domicílio e
compensações a sobreviventes
do Holocausto, anunciou ontem
a organização que representa os
judeus vítimas dos nazis na II
Guerra Mundial.
O valor, que será pago em
2023 a sobreviventes a viver em
qualquer parte do mundo, faz
crescer o montante total que a
Alemanha já pagou em indemnizações aos judeus para 80 mil
milhões de euros.
O anúncio foi feito a propósito
do 70º aniversário da assinatura
do acordo de compensação que
possibilitou aos sobreviventes do
Holocausto receber uma medida
de justiça - os chamados Acordos
de Luxemburgo.
Mais de 6 milhões de judeus
europeus foram assassinados
pelos nazis da Alemanha durante
o Terceiro Reich.
!O extermínio de judeus europeus pelo regime nazi provocou
um abismo horrível, não só entre
os judeus de todo o mundo, mas
na humanidade em geral!, afirmou Gideon Taylor, presidente
da Conferência de Nova Iorque
para as Reivindicações Materiais
Judaicas à Alemanha, também
conhecida como Conferência
de Reivindicações.
!Estes acordos estabeleceram as

bases para compensações e
restituições aos sobreviventes
que perderam tudo e continuam servindo como base
para as negociações em curso
dos 280 mil sobreviventes do
Holocausto que se estima viverem em todo o mundo!, acrescentou Taylor.
O Governo alemão recebeu
ontem centenas de convidados
- incluindo sobreviventes do
Holocausto e membros da
Conferência de Reivindicações
- numa cerimónia realizada
no Museu Judaico de Berlim,
para comemorar o 70º aniversário do acordo.
!Os acordos de Luxemburgo
foram fundamentais e levaram
a compensações financeiras
no valor de mais de 80 mil
milhões de euros, que a Alemanha pagou até ao final de
2021!, adiantou o chanceler
alemão, Olaf Scholz, também
presente na cerimónia.
!Os pagamentos aos
sobreviventes e o programa
de assistência ao domicílio
são muito próximos do
nosso coração!, acrescentou
o chanceler. Os Acordos de
Luxemburgo, concluídos
e m 1 9 5 2 , c r i a ra m a ba s e
para todas as compensações
subsequentes às perseguições nazis.

As nego ciaçõ e s foram
muito complicadas e levaram
mesmo a violentos protestos
em Israel, quando algumas
pessoas argumentaram que
aceitar pagamentos de reparação - que consideravam
'dinheiro de sangue' - era o
equivalente a perdoar os
nazis pelos seus crimes.
Ainda assim, foi a primeira
vez na história que uma potência
derrotada pagou indemnizações
a civis por perdas e sofrimentos.
O valor ontem anunciado inclui
12 milhões de euros para pagar
ajuda humanitária de emergência a 8.500 sobreviventes
ucranianos do Holocausto e 170
milhões de euros para um fundo
especial de dificuldades que
abrangerá cerca de 143.000
sobreviventes de todo o mundo.
À medida que o número de
sobreviventes do Holocausto
diminui, cresce a necessidade
de ensinar as próximas gerações sobre as atrocidades
cometidas durante o genocídio
do povo judeu. A Alemanha
concordou, pela primeira vez,
em financiar um programa de
educação sobre o Holocausto
- com 10 milhões de euros atribuídos ainda este ano, 25
milhões de euros em 2023, 30
milhões de euros em 2024 e
35 milhões de euros em 2025.

Um longo caminho de perseguição
O holocausto não foi um acontecimento casual e repentino.
O genocídio dos judeus pela
Europa foi resultado de um longo
caminho de perseguição contra
essas pessoas e foi consequência
directa do forte antissemitismo
que existia em todo o continente.
No caso da Alemanha, o antissemitismo era muito forte desde
o século XIX.
Primeiramente existem historiadores que argumentam
que genocídios como o Holocausto foram baseados em ações
do neocolonialismo. A crueldade
e os assassinatos em massa
cometidos contra diferentes
povos na África deram força
prática a ideias antissemitas.
Os alemães, inclusive, foram os
responsáveis pelo genocídio
do povo hereros, que habitava

a região da actual Namíbia.
No caso dos judeus na Alemanha, o primeiro momento de
todo esse processo de extermínio
deu-se por meio do discurso de
ódio. A retórica contra eles fortaleceu-se no pós-Primeira Guerra
e transformou-os em bode expiatório da derrota alemã. Todo
tipo de teoria conspiratória passou a ser destilado contra os
judeus, e quando os nazistas
alcançaram o poder, o discurso
virou ação.
Assim os judeus foram expulsos do serviço público, depois
tiveram suas lojas boicotadas e
atacadas. A perseguição nas ruas
aumentou consideravelmente,
e os casos de violência física
começaram a acontecer. Depois
foram proibidos de casar-se com
não judeus, pedidos de cidadania

para judeus estrangeiros foram
negados, e os judeus alemães
tiveram sua cidadania retirada.
Os judeus foram privados de
liberdade e de todos os direitos
enquanto cidadãos. Quando a
guerra começou, os nazistas
intensificaram o roubo de seus
bens e começaram a agrupá-los
em guetos,em algumas partes
da Europa. Do alto comando do
Partido Nazista veio a ordem de
extermínio, e daí vieram todos
os horrores do Holocausto.
Dois momentos marcantes
no antissemitismo na Alemanha
deram-se com as Leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Ambas
serviram como termômetros
importantes do grau de ódio e
preconceito contra os judeus e
delimitaram o avanço sistemático
contra eles na Alemanha.
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CONVOCATÓRIA

Clube Desportivo 1.º de Agosto

NOTA INFORMATIVA

A Sonangol Vida convoca os reformados e sobreviventes (órfãos e viúvas) beneficiários do seu Fundo de Pensões a prestarem Prova de Vida e/ou de Frequência Escolar, referente ao Segundo Semestre de 2022, das 8h00 às 15h00,
de acordo com o seguinte calendário:

No dia vinte do mês de Agosto do ano dois mil e vinte e dois, pelas 10h00, pontualmente,
realizou-se, na Cidade Desportiva do Clube, sita na Rua 1, do Bairro Mártires do Kifangondo, Distrito Urbano da Maianga, a Reunião Ordinária da Assembleia-Geral do Clube,
sob solicitação da Direcção, nos termos do n.º 1, do artigo 26.º, do Estatuto do Clube.

N.º

A magna reunião cingiu-se em dois pontos na sua ordem de trabalho, sendo estes:

PROVÍNCIA

DATA

LOCAL

1
2
3
4
5

Luanda
Cuanza Sul
Cuanza Norte
Cunene
Uíge

12/09 a 30/09
12/09 a 13/09
13/09 a 17/09
19/09 a 21/09
26/09 a 27/09

Edifício PK, Rua 25 de Abril, SN, R/C
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora

6
7
8
9
10
11
12

Soyo
Benguela
Cabinda
Moxico
Huíla
Malanje
Huambo

28/09 a 30/09
03/10 a 06/10
05/10 a 08/10
10/10 a 13/10
10/10 a 13/10
17/10 a 19/10
25/10 a 28/10

Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonagás no Lobito
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora
Sede da Sonangol Distribuidora

Os visados que não cumprirem com o estabelecido terão os seus benefícios suspensos.
Para esclarecimentos adicionais, estão disponíveis os seguintes contactos:
226 644 680 / 226 644 683 / 226 644 684.
Direcção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol
E.P., em Luanda, aos 8 de Setembro de 2022

Ponto um - Relatórios e Contas de 2018 a 2021, com a respectiva avaliação patrimonial;
Ponto dois - Plano de Reestruturação do Clube.
A reunião contou com a presença de 714 sócios, 15 membros da Direcção do Clube, os
3 membros do Conselho Fiscal e um representante do Conselho de Disciplina, bem como
de 14 membros da Direcção-Geral.
Após as devidas apresentações pela equipa técnica liderada pelo Presidente de Direcção,
seguiram-se as intervenções do Conselho Fiscal e, de seguida, foi o momento de os sócios questionarem à Direcção e esta última responder aos questionamentos sequencialmente; por fim, seguiu-se o momento de votação dos documentos supramencionados,
tendo sido todos apurados por unanimidade com os seguintes resultados:
Os relatórios e contas foram aprovados com 530 votos a favor, 2 contra e 182 abstenções,
tendo-se a destacar a observação reiterada da recomendação sobre a necessidade da
regularização do processo de realização das reuniões ordinárias.
O plano de reestruturação foi aprovado com 601 votos a favor, nenhum voto contra e 113
abstenções. Destacando-se neste plano dentre outras medidas, a redução do quadro de
pessoal, o redimensionamento da estrutura administrativa, a transformação das outras
modalidades (com excepção do futebol, basquetebol e andebol) em estruturas de custo
indirecto, bem como a transformação do futebol e do basquetebol em SAD’s.
Não havendo mais nada a ser abordado, ao fim de quase quatro (4) horas de reunião, a
mesma foi encerrada com a leitura da acta e do comunicado final.

(13315)1/4P-2/3

(500.1844)1/4P-4/18

Empresa Multinacional está a contratar Um (1) Encarregado de 2.ª Central de Betão, com experiência profissional na área do sector e que, em todas as suas etapas, tenha actuado em
obras, no Mercado Internacional de Obras, para integrar à sua equipa.

Perfil Pessoal:
- Dinâmico;
- Capacidade de motivar e liderar a equipa;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Capacidade de adaptação;
- Boa comunicação.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A S.A. Jetour vem, ao público, em especial, aos seus clientes,
prestar esclarecimento, manifestando a sua discordância em
relação ao teor da notícia veiculada nas redes sociais, à pro-

Experiência Imprescindível:
- 10 Anos de experiência, no mínimo, em Obras (Central de Betão – Britagem e Terraplanagem);
- Experiência em análise, qualidade em verificação de custos, rentabilizando os prazos
estabelecidos;
- Coordenação e execução da obra, fornecendo directrizes necessárias ao cumprimento
dos objectivos;
- Assegurar a manutenção e conservação das máquinas e dos equipamentos da obra,
facilitando as intervenções preventivas e preditivas;
- Pacote Office Intermediário.
Competências Técnicas:
- Ter actuado em obras, no Mercado Internacional;
- Operação com Central ARCEN;
- Operação com Pá-Carregadora.

pagação de “fake news” e às notícias veiculadas em diversos
sites que não condizem com a realidade dos factos.
Devido ao grande número de ocorrências recentes que chegaram ao nosso conhecimento, somos a esclarecer o seguinte:
O senhor Smith de Azevedo não é Director-Geral nem tão

Principais responsabilidades:
- Controlar os custos da obra, procurando mantê-los sempre dentro do previsto, evitando
resultados inesperados;
- Assegurar o procedimento do Sistema de Gestão Integrada pelos empregados;
- Realizar a preparação técnica dos trabalhos;
- Realizar e formar equipas capazes, com vista na melhoria contínua. (Práticas e normas
de actuação em contexto de obras, com vista no melhor desempenho dos trabalhadores.)
O que oferecemos:
- Integração numa equipa jovem, em empresa sólida e em expansão, no sector da Construção;
- Plano de carreira e de formação adequados à função;
- Sistema de incentivo de acordo com o desempenho apresentado.
Os interessados deverão enviar as suas candidaturas para o seguinte endereço electrónico: rmultinacional0@gmail.com
(13343)1/4P-1/1

pouco Presidente do Conselho de Administração da Jetour.
Assim sendo, alertamos aos nossos clientes e similares que
a concessionária Jetour se demarca de qualquer relação com
o cidadão em causa. Também comunica que já está a verificar
as medidas judiciais cabíveis para agir diante desta situação.
A Direcção-Geral
Luanda, aos 12 de Setembro de 2022
(500.1870)1/4p-1/1
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CLASSIFICADOS
Mais informações

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

IMOBILIÁRIO

VIATURAS

.
LOJA grande, 2 pisos, nos
Coqueiros. Tel.: 925 287883

(13351)C3L-2/10

VENDE-SE
CASAS em Projecto Fechado,
T 3 e T 4 , V i l a F l o r, A k z :
6.000.000,00. Sequele, Akz:
15.000.000,00. Telefones:
925500073, 991357595.

VIATURAS
VENDE-SE

(12727)C3L-13/15

CHEVROLET Spark Lite, cor
verde, a Akz: 1.800.000.00,
negociáveis. Tlfs: 928404380,
(12066)C3L-28/31
921143735

VOLVO S60, Akz 3.300.000,
negociável. Telf.: 923701607
(13325)C3L-1/1

AUTOCARRO Kia de 25 lugares, sem motor, Akz 2.500.000,
negociável. Telf.: 917405405
(13325)C3L-1/2

TOYOTA Surf, sem motor,
Akz 2.500.000, negociável.
Telf.: 991404041
(13325)C3L-1/1

HOSPEDARIA, com 22 quar
tos e mais compartimentos,
mobilada, gerador de 150
KVA. Telefones: 925098391,
923540116, 990 698283
(12792)C3L-13/15

V I V E N D A S n o M i ra m a r,
Maianga, Talatona, Patriota,
Benfica, dentro e fora de condomínios. Tlf: 926662211
(13171)C3L-5/30

ELANTRA 2019, recém-chegado, 9000 Km, modelo americano e Full Option, Akz
10.600.000. Tlf.: +244924109453
(13212)C3L-4/10

FORD Explorer, 32.000 km,
motor novo, Akz 15.000.000.
Tlf.: 923313026 (13112)C3L-5/14
FORD Edge Limited, 2014,
panorâmico, automático,
azul. Telefones: 925480504,
(13165)C3L-5/5
928978926

RESIDÊNCIA não acabada,
no Zango 1, no valor de Akz:
2.500.000,00. Tlfs.: 948 510339
/ 932 418200
(13135)C3L-4/5

DIVERSOS

TERRENO vedado, à beira
da estrada, com escritórios,
2.500m2, Talatona. Telefone:
938865788, dispensa-se intermediação.
(12691)C3L-11/30

CASAS inacabadas T3, Viana
Vila, Rua Brasileira, a Akz:
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0. Te l e fo n e :
923252145
(13219)C3L-4/4

ARRENDA-SE
VIVENDA grande, na entrada
da Ilha de Luanda. Telefone:
925287883
(12942)C3L-8/10
ARMAZÉNS de 36x30m, situados na Cuca, ao lado da
estrada do Hoji-ya-Henda.
Telfs.: 92126 9458, 949115011
(13023)C3L-5/7

CONSTRUÇÃO CIVIL : Acabamento em Mármore, Granitos,
aceitamos sub-empreitadas
Telfs.: 925468999/996545838

COZINHEIRAS (OS) para tra-

(13287)C3L-2/7

(13296)C3L-3/4

balhar na província do Zaire.
Telefone.: 923469567

CAMPAS em granito e mármore. Montagem, gravação,
cabeceiras e fotos. Casa dos
Granitos. Telefs.: 921662309,
990591646. (12724)C3L-14/30
TERRENOS na Cidade, Talatona, Patriota,Benfica,Via
Expressa, Zona Verde. Tlf.:
916641319
(13171)C3L-5/30

ALUGA-SE
CÂMARAS frigoríficas de
armazém, na Cuca, estrada
do Hoji-ya-Henda (Borracheira). Telf.: 92126 9458,
949115011
(13023)C3L-5/7

VENDE-SE

PAVIMENTO: Betão, Pavê,
Vinil, Epóxi, Cubos em Granitos. Aceitamos sub-empreitadas. Telfs.: 925468999 /
996545838
(13287)C3L-3/5

SENHORA responsável, com
experiência em Administração
de Empresas, procura
emprego. Telefs.: 930516408,
992516408
(13207)C3L-3/4

PUBLICIDADE

RECRUTAMENTO
ANGO RITAL – Comércio e Serviços, Lda., vem, por meio deste, anunciar que estão disponíveis
cinco (5) vagas para as áreas de: (1) Técnico de Qualidade, (2) Engenheiros Hidráulico, (2) Engenheiros de Molde.
Contactos: 939006573/922616324
E-mail: angorital.comercio@gmail.com
Luanda, 13 de Setembro de 2022

NEGÓCIOS

O Director

(13363)C2-1/1

CTCF realiza curso de personal trainer. Tlfs: 947643765,
990643765
(12066)C3L-28/31

DELÍCIAS da Gizela realiza
Curso de Pastelaria. Inscrições abertas na Centralidade
do Kilamba. Telf.: 921143735

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DA COMARCA DE LUANDA - SALA DE FAMÍLIA - 1.ª SECCÃO

(12066)C3L-28/31

2.ª PUBLICAÇÃO
LAND CRUISER GX 4X4, manual, em boas condições, motor impecável, a Akz:
10.800.000. Telfs.: 945433945,
(13185)C3L-3/5
912392027
MITSUBISHI Pajero, zero
Km, modelo 2020, dispensase intermediação. Telefones:
925583828/914267482
(13221)C3L-3/5

CAMPAS em granito e mármore. Fazemos gravações
em lápide, foto-cerâmica e
soleiras. Telefs: 939455696,
923806094.
(6064)C3L-16/30

2 CONTENTORES Frigoríficos
de 20 pés (usados). Telef.:
925098391.

ESCRITÓRIO "Open Space"
de 166,80m2 a 170,75 m2, no
Condomínio Rosalinda. Telfs.:
923618000/998618000

CHEVROLET Captiva, automático, LD-BI, bancos em
tecido, cor creme (champagne) 1.500.000 Akz. Telefones: 926652650, 952800061

MESAS de plástico para Eventos de 10 lugares. Telef.:
925098391.

(12988)C3L-4/15

(13369)C3L-2/2

(12971)C3L-8/10

MUDANÇA: Residência, escritório, montagem de mobília,
embalagem, carga, descarga
e transporte. Tlfs.: 929500085,
929946350.
(12679)C3L-14/17

CONSTRUÍMOS e remodelamos residências, empresas,
prédios, piscinas , lojas . Telf.:
927810290
(13135)C3L-4/5

PRECISA-SE

ANÚNCIO
PROCESSO n.º 411/B-2021
===== FAZ-SE SABER QUE, por este Tribunal da Comarca de Luanda, da Sala de Família -1.ª Secção, correm
éditos de trinta dias, citando os Herdeiros de António Bernardo do Quental, residentes em parte incerta, para,
querendo, contestarem, no prazo de trinta dias, findo o de dilação de igual duração, a Acção de Reconhecimento
da União de Facto por Morte, que é Autora Cecília João Ambrósio, solteira, residente habitualmente em Luanda,
Município do Sambizanga, Bairro São Paulo, Apt.º 104, Rua do Kicombo, n.º 310, move contra eles, na qual, em
resumo, pretende que seja reconhecida a União de Facto mantida entre ela e o de cujus, conforme consta da petição inicial, cujo duplicado se acha patente no Cartório do Tribunal da Comarca de Luanda, da Sala de Família 1.ª Secção, sito no Distrito Urbano da Maianga, Rua Ngola Mbande, vulgo Rua dos Quartéis, junto ao INAC.
Luanda,11 de Março de 2022.

(12971)C3L-8/10

OPERADORES de Buldozer,
Giratória, Retroescavadoras,
Motoniveladoras C/10 anos
de experiênca. Tlfs.: 9454126
71, 929594818 (13072)C3L-6/7

O JUIZ DE DIREITO
Dr. JOÃO SÉRGIO TATI
O ESCRIVÃO DE DIREITO
PAULINO LOPES BERNARDO
(13346)D2-1/2

ANAQUI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AQUICULTURA
CONVOCATÓRIA
A Comissão Instaladora da ANAQUI- Associação Nacional de Aquicultura vem, pela presente,
convocar a Assembleia-Geral da ANAQUI para uma reunião, a ter lugar em Luanda, na Rua
Cirilo da Conceição e Silva n.º 6/A, Ingombota, às 10h00, do dia 20/10/2022, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1- Cessação das funções da sua Comissão Instaladora e nomeação dos seus Órgãos Sociais;
(500.1847)1/8P-1/3

IMOBILIÁRIO

(12942)C3L-8/10

DIVERSOS

OFERECE-SE

2 HYUNDAI County, mini
autocarros GS e FT em funcionamento, oferta: cada
Akz: 4.500.000,00. Tefs.:
925758501, 912309648

Telefones: 937 550 262 / 949 770 006
e-mail: publicidade@edicoesnovembro.ao

2 - Aprovação de regras tendente à actualização do pagamento de quotas devidas pelos associados;
3- Proposta de exclusão de associados que não cumprirem com a regra referida no ponto 2;
4- Deliberação sobre o programa de actividades de 2022 e de 2023.
Luanda, aos 9 de Setembro de 2022
O Presidente da Comissão Instaladora da ANAQUI
António José Henriques Saraiva dos Santos
(13053)1/8P-1/1
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ECONOMIA
João Upale | Camucuio

A construção da rodovia de
95 quilómetros retomou este
ano, depois de interrompida,
em 2016, trazendo empregos
de remuneração considerada
recompensadora para os
operários e expectativas de
crescimento económico da
região de eminente vocação
agro-pecuária.
A principal via de comunicação que liga o município
do Camucuio ao da Bibala,
a norte da província do
Namibe, está a ganhar um
novo rosto e maior segurança
na mobilidade de pessoas e
bens, em decorrência de
obras de reabilitação que
continuam a galgar terreno.
Numa extensão de 95 quilómetros está a ser reabilitada
a Estrada Nacional (EN) 103,
que atravessa o trajecto entre
Bibala, Caitou e Camucuio.
Máquinas quantitativa e qualitativamente seleccionadas
“roncam” ao longo do percurso e, tripuladas por jovens
maioritariamente nacionais,
alguns oriundos de Luanda,
Cuanza-Sul e de outras paragens de Angola, esmeramse no trabalho que, a olhos
nus, pode vir a conceder
maior confiança quanto à
durabilidade dos pavimentos,
tão logo as obras forem concluídas, provavelmente, no
próximo ano.
A reportagem do Jornal
de Angola que no local constatou estes factos soube do
encarregado da frente-deobra, da Telhabel, empresa
encarregue da execução, José
Abílio Jai Kawele, terem já
sido asfaltados cerca de quatro quilómetros, na direcção
Bibala-Camucuio, que presumivelmente podem estender-se para 30, até Dezembro
deste ano.
O traçado é uma obra de
continuidade e está inscrito
no quadro do Programa de
Investimentos Públicos (PIP),
s endo dono da obra o
G ove r n o P rov i n c i a l d o
Namibe, que projecta “garantir a confortável circulação
e segurança aos cidadãos,
mercadorias e bens”,
segundo uma fonte do
Governo local.
Ao longo do percurso, a
nossa reportagem verificou
que, da Bibala à comuna do
Caitou, ao longo de 50 quilómetros, o processo inicial
de terraplanagem, drenagem
e pavimentação, seguido do
leito de pavimento, subbase, base e mistura betuminosa em camada de
desgaste, quase que superou
a s ex p e c tat iva s , a d iv i nhando-se um reduzido
espaço de tempo até que
emerja o tapete negro, tal é
a “performance” na compactação da camada (a base)
que antecede o asfalto.
No início da obra, foram
priorizadas a sinalização
vertical e horizontal, bem
como a protecção ambiental
que se seguiu à drenagem,
d e a c o rd o c o m J o s é J a i
Kawele. A fonte lembrou
que as obras iniciaram em
2014 (em coincidência com
a crise da queda do preço e
da produção de petróleo),
mas, paralisaram em 2016,
sendo reatadas em 2021.
Desta até à presente data
“nunca mais parámos”,
estando agora a obedecer

OBRAS NA PROVÍNCIA DO NAMIBE

Reabilitação
da estrada Bibala
ao Camucuio alenta
a população

ANTÓNIO SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

um duplo critério, ou seja,
as acções são realizadas nos
dois sentidos.
Partindo do Camucuio
(sede municipal) à Bibala, a
execução dos aterros terminou no dia 20 de Agosto, e,
neste momento, é feito o
lançamento do sub-leito,
informou José Jai Kawele,
que revelou ter a empresa
concluído com a aplicação
da sub-base, ao longo de
mais de 40 quilómetros, na
direcção Bibala-Caitou.
Referiu que os trabalhos
p a ra l i sa ra m n u m c u r to
espaço de tempo, em Agosto,
para permitir aos trabalhadores exercerem o voto nas
eleições. O engenheiro, responsável pela empreitada,
pediu aos trabalhadores dispensados para votarem e
regressarem às obras no dia
29 do mês passado, a fim de
darem sequência ao lançamento do sub-leito do
Camucuio ao Caitou.
“Já removemos a camada
dura e o que falta é pouco.
São agora as camadas muito
leves e corridas que não vão
levar por mais tempo”, disse,
para explicar que a construção de uma estrada começa
pelo fundo de caixa, seguida
de aterros, sub-leitos, subbase, base e asfalto.
A subcontratação pela
Telhabel, da Prefangol, outra
empresa responsável pela
implantação nas imediações
da sede comunal de Caitou,
de uma central de betão,
constitui um ganho para a
aquisição de inertes como
as britas e pó de pedra, úteis
para trabalhos que impõem
durabilidade, considerou

José Jai Kawele.
Em termos de aquisição
do material adicional para
a construção, José Abílio Jai
Kawele diz haver total disponibilidade, mas lamenta
a carência da água em lugares
próximos, o que custa à construtora transportá-la a partir
de Tchimpopilo e outros rios
intermitentes, num perímetro de cerca de quatro quilómetros, para auxiliar no
borrifar do chão e não só. A
remoção de “pontecos” do
tempo colonial dá lugar a
obras de engenharia mais
complexa, envolvendo tubos
em arco metálico reforçado
com uma massa em betão,
para facilitar a drenagem das
águas da chuva.

“Jovens esmeramse no trabalho que,
a olhos nus, pode
vir a garantir maior
confiança quanto à
durabilidade dos
pavimentos, tão
logo as obras forem
concluídas,
provavelmente, no
próximo ano”

A fonte notou que a Telhabel está encarregue apenas
da construção da estrada
asfaltada, sendo a reposição
das pontes da responsabilidade do dono da obra

80
NÚMERO DE
TRABALHADORES
EMPREGUES NAS
OBRAS

(Governo Provincial), salvo
se houver outros acordos
para dar continuidade a esta
necessidade tão incontornável. “Se o Governo achar
conveniente que a Telhabel

Recompensados pelo trabalho
Um total de 34 trabalhadores,
dos 80 concentrados no Camucuio, no sentido Norte-Sul, não
mede a esforços no cumprimento das tarefas que lhes
foram confiadas, uma vez que
os salários, situados entre os
80 e os 400 mil kwanzas, são
garantidos sem atraso. Jai
Kawele confirmou isso mesmo,
co n s i d e ra n d o q u e o q u e
ganham “já é bom” para sustentar as famílias.
Munícipes e aldeões interpelados manifestaram expectativas quanto à evolução da
obra, projectando o progresso
e o desenvolvimento que a
estrada, bem asfaltada, poderá
promover no seio das comu-

80-400
INTERVALO DO
VALOR DOS
SALÁRIOS
AUFERIDOS
nidades, trazendo consigo a
prosperidade, como o disse o
jovem Ndandi Komundija Xapalalo, 31 anos, que circulava a
reboque de uma motorizada.
À estrada, a população junta
outras aspirações, como a
implantação de serviços de

telefonia móvel, antenas parabólicas, mais escolas e infraestruturas comerciais na sua
zona de origem. “Quando a
construção desta estrada for
concluída, daqui para a Bibala
só vai ser um passo”, disse.
Cientes das vantagens que
a estrada asfaltada traz, principalmente no seio das comunidades rurais, no que toca à
dinamização das trocas comerciais numa região com forte
potencial agro-pecuário, a
expectativa é grande por parte
dos camponeses ouvidos pela
nossa reportagem. Convidam
empresários a estabelecerem
contactos com as administrações municipais locais, a for-

possa dar prosseguimento
ao trabalho quanto à colocação das pontes, nós estamos capacitados para o
fazer”, assegurou.
O responsável entende
que a asfaltagem pode ser
concluída, mas sem pontes
e havendo muita chuva,
“quase que foi feito nada”.
Com chuva, o trabalho pára,
dando seguimento nos dias
em que não cai, isto para
evitar o deslize das máquinas
em pavimentos escorregadios, explicou. Para facilitar
o trabalho, foi feita uma via
alternativa e em condições
para permitir que os utentes
circulem à vontade, sem criar
constrangimentos aos operadores das máquinas.

malização e consequente
implementação de mais estabelecimentos.
Por sua vez, a estudante Isabel Pedro manifestou satisfação
pela empreitada em curso. Na
ânsia de aumentar o nível de
escolaridade, já pensa em instituições académicas que vão
ao encontro às suas preferências. “Prefiro continuar os meus
estudos entre a Bibala e Camucuio, embora poderei, às vezes,
fazer o vai e vem, porque o
tempo a percorrer será curto”,
declarou, prevendo que o movimento rodoviário vai triplicar
neste corredor, por causa das
transacções comerciais e o
escoamento de produtos das
zonas de produção para os
principais centros de consumo.
Com isso, pensa poder vir a ter
conforto nas suas deslocações.
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EMPRÉSTIMOS ELEVAM POTENCIAL PRODUTIVO DAS EMPRESAS

Crédito do PRODESI gera negócios
bem-sucedidos no Cuando Cubango
Programa institucional financiou, em menos de dois anos, 49 projectos de empresários da província em 3,5 mil
milhões de kwanzas, com desembolsos maioritários dos bancos de Desenvolvimento de Angola (BDA), Yetu e Keve
NICOLAU VASCO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Créditos
geridos
com rigor
reflectem-se
no aumento
das áreas
de produção
no Cuando
Cubango

Carlos Paulino | Menongue
O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das
Exportações e Substituição
das Importações (PRODESI)
está a dinamizar, no Cuando
Cubango, o fomento das actividades agrícolas alinhadas
à estratégia institucional de
combate da fome, pobreza
e re d u ç ã o d o í n d i c e d e
desemprego.
O Jornal de Angola apurou que beneficiários dos
49 projectos desde Novembro de 2020 financiados,
na província, no quadro do
P R O D E S I , a b s o r ve ra m
cerca de 3,5 mil milhões
de kwanzas.
A empresária Maria Rita,
com operações na produção
de cereais como milho, massango e massambala, e leguminosas e tubérculos como
feijão-frade e mandioca,
beneficiou de um crédito
de 72 milhões de kwanzas,
um valor que está a empregar em investimentos nas
localidades de Savipanda e
21 Quilómetros, no município de Menongue, e no
Luassingua, Cuito Cuana-

vale, contando com uma
área de cultivo de mais de
mil hectares.
Maria Rita disse que, apesar de receber o crédito num
momento muito difícil, em
que o país estava a ser assolado pela Covid-19, teve
como prioridade a compra
de uma carrinha de marca
Mitsubishi Canter para o

transporte dos produtos do
campo para os grandes centros de consumo e a const r u ção d e u m a r m a zé m
comercial no mercado do
bairro Paz, arredores da
cidade de Menongue, para
a venda de alimentos e refrigerantes produzidos no país
e importados.
Salientou que a carrinha

Mitsubishi Canter tem facilitado aquisição e transporte
de produtos dos camponeses
nos municípios de Menongue, Cuchi e Cuito Cuanavale,
para, posteriormente, serem
revendidos nos principais
mercados de Luanda, Huíla
e Cunene.
Maria Rita, que opera na
agricultura desde 2007, disse

que, com o valor que recebeu
do PRODESI, conseguiu
comprar, também, alguns
instrumentos agrícolas com
realce para charruas de tracção animal, sementes e fertilizantes para aumentar o
cultivo nas três áreas de produção de que dispõe.
A empresária realçou que,
nesses projectos, emprega
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24 jovens, 18 dos quais nas
três áreas de produção e seis
no estabelecimento comercial localizado no mercado
do bairro Paz.
Na Expo-Mulher que foi
realizada em Luanda, de 8
a 15 de Agosto deste ano,
Maria Rita foi a principal
expositora da província do
Cuando Cubango, conseNICOLAU VASCO | EDIÇÕES NOVEMBRO

3. 500
MILHÕES DE KWANZAS
concedidos em crédito
a operadores
da província do Cuando
Cubango

“Com os lucros,
empresa Maria Rita
e Filhos conseguem
pagar prestação
de 3,28 milhões
de kwanzas por
mês, do crédito de
72 milhões recebido
do PRODESI”

“Graças à iniciativa
do nosso Executivo
de diversificação
e aumento da
produção nacional,
muitos agricultores
beneficiaram deste
crédito e, hoje,
estamos a assistir
o Cuando Cubango
a produzir
quantidades que
chegam à mesa de
muitos angolanos
em vários pontos do
país”
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guindo vender, ao longo do
certame, 2.700 quilos de
feijão-frade, 100 de massango, 80 de massambala e
40 quilos de milho, obtendo
um encaixe de mais de 720
mil kwanzas.
O veículo das operações,
a empresa Rita e Filhos Lda,
obteve a oferta levada à
Expo-Mulher nas localidades
de Savipanda, 21 Quilómetros
e no Luassingua, na Campanha Agrícola 2021/2022,
onde foram colhidas mais
de 10 toneladas de milho,
cinco de massango e igual
quantidade de feijão-frade,
além de uma tonelada de
massambala.
O modelo de negócios da
Rita e Filhos Lda junta à oferta
gerada pela empresa, produtos adquiridos a camponeses da província e uma
grande quantidade de refrigerantes da Refriango, em
Luanda, e fuba de milho da
Namíbia, em bens comercializados no armazém do
mercado do bairro Paz.
Com os lucros, consegue
pagar a prestação de reembolso de 3,28 milhões de
kwanzas por mês, do crédito
de 72 milhões de kwanzas
recebido do PRODESI.

“Tempo
de reembolso
é muito curto,
urgindo
a necessidade
de o Executivo
estender o prazo
para compensar o
tempo perdido ao
longo da pandemia
da Covid-19”
Maria Rita anunciou que,
na campanha agrícola
2022/2023, prevê cultivar
cerca de mil hectares de
milho, 300 de mandioca,
200 de massango, 50 de massambala e um hectare para
a experimentação de soja.
Uma das poucas empresárias no Cuando Cubango
que aposta na agricultura,
disse que a sua grande paixão surgiu em 2007, por
intermédio de um amigo
q u e p ro du zi a n o ba i r ro
Ma c u eva , a r re d o re s d a
cidade de Menongue, e que
a incentivou a trabalhar na
produção agrícola, tendo
em vista as excelentes condições e oportunidades que
a província tem para quem
investe neste sector.
Maria Rita revelou que
tem em carteira um projecto
de construção de uma unidade hoteleira com pelo
menos 30 quartos no bairro
Boa Vida, arredores da cidade
de Menongue, uma vez que
a província carece de serviços
para a acomodação condigna
dos visitantes.
Produção de batata-rena
Armando Mandume, um
outro empresário que recebeu 200 milhões kwanzas
do PRODESI, está a investir
numa área de cerca de 500
hectares, na comuna do Missombo, na produção de
batata-rena, milho, melancia, cenoura, pimento, repolho, tomate e outras culturas.
Realçou que, neste
momento, a sua fazenda,
denominada Nkando tem
como principal aposta a pro-

dução de batata-rena, tendo
em conta as excelentes condições em terras aráveis e
recursos hídricos na comuna
do Missombo, favorecendo
o cultivo em grande escala.
A nossa reportagem constatou que uma experiência
de cultivo de dois hectares
de batata-rena decorre em
ritmo satisfatório, com a
colheita prevista para o mês
de Outubro. A partir de
Novembro, projecta o arranque da produção de cerca de
100 hectares de cultivo de
batata-rena.
O agricultor Armando
Mandume indicou q ue ,
com o financiamento recebido, comprou um tractor
com alfaias, uma semeadora, moto-bomba, sistema de irrigação, uma
moageira, sementes e fertilizantes para trabalhar
em melhores condições.
Salientou que este apoio
do Executivo constitui um
ganho para os empresários
da província, por solucionar
impasses como o seu que,
ao longo de vários anos, tentou sem sucesso obter financiamentos solicitados às
dependências bancárias
implantadas na província.
Armando Mandume lembrou que, na Campanha
Agrícola 2021/2022, cultivou
uma área de 30 hectares de
milho e dez hectares de
tomate, couve e repolho, o
que permitiu uma elevada
colheita comercializada nos
mercados dos bairros Paz e
do Tchivonde.
“Graças à iniciativa do
nosso Executivo da diversificação e aumento da produção nacional, muitos
agricultores beneficiaram
deste crédito e, hoje, estamos
a assistir o Cuando Cubango
a produzir grandes quantidades de milho, feijão-frade,
massango, massambala,
batata-doce e rena, alho,
cebola e outros cereais,
tubérculos e hortícolas, que
estão a chegar à mesa de
muitos angolanos em vários
pontos do país”, afirmou.
Reembolso prolongado
Maria Rita e Armando Mandume coincidiram em que
o prazo de reembolso de
dois anos do crédito do
PRODESI é muito curto,
urgindo a necessidade de
o E xe c ut ivo e s te n d e r o
prazo para compensar o
tempo perdido ao longo da
pandemia da Covid-19, que
inviabilizou a execução de
muitos projectos.
A no ssa rep ortagem
soube que muitas empresas
estão com sérias dificuldades
para pagar a prestação mensal do reembolso do financiamento ao credor, porque
só a partir do ano em curso
é que começaram a trabalhar
sem constrangimentos.
A empresária disse que a
situação da Covid-19 atrapalhou, em grande medida,
muitos projectos ou negócios
que os 49 beneficiários do
PRODESI na província pretendiam implementar.
Armando Mandume
acrescentou que muitos não
declaram até agora falência
j unto da banca , p orq ue
“aguardam pela boa vontade
do Executivo angolano” no
alargamento dos prazos de
reembolso do crédito.

Comércio e cooperativas agrícolas
absorvem maiores fatias do crédito
O director em exercício do
Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico Integrado, Jacob Paulo, informou
que, nos anos de 2020 e 2021,
foram submetidos para o financiamento no âmbito do PRODESI 87 projectos de empresas
e cooperativas, dos quais 49
foram financiados pelos banco s d e D e s e n v o l v i m e n t o
Angola (BDA), Yetu e Keve,
num valor global de 3,5 mil
milhões de kwanzas.
Jacob Paulo apontou que
17 dos projectos financiados
beneficiaram operadores do
comércio e distribuição, num
montante de mil milhões de
kwanzas desembolsado pelo
BDA, que também financiou
16 cooperativas agro-pecuárias
em 150 milhões de kwanzas,
ao abrigo das medidas de Alívio
Económico.
Por intermédio do Aviso
10/20, do Banco Nacional de
Angola (BNA), 13 cooperativas
foram financiadas em 157
milhões de kwanzas, pelo Banco
Yetu, que destinou 31 milhões
em apoio a duas empresas do
sector agrícola, além de uma
companhia do sector industrial
que obteve um empréstimo de
2,1 mil milhões de kwanzas do
Banco Keve.
Os 49 projectos financiados
no âmbito do PRODESI permitiram a criação de 1.160 postos
de trabalho directos e indirectos,
com maior destaque para os
jovens dos municípios de Menongue, Cuchi e Cuito Cuanavale,
salientou o responsável.
Jacob Paulo sublinhou que
as empresas beneficiadas pelo
crédito estão a ter êxitos nos
projectos que apresentaram
para receber o financiamento,
que têm estado a ser fiscalizados e a receber apoio técnico
no domínio da gestão pelo Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico
Integrado.

Outros projectos
Jacob Paulo anunciou que, no
âmbito do fomento e expansão
das cooperativas, o Governo
Provincial do Cuando Cubango
assegurou a tramitação da
constituição e formalização
jurídica de um total de 40
empresas comunitárias (cooperativas), sobretudo de exmilitares.
O director destacou que,
nesse processo, foram formalizadas de forma integral 17
cooperativas, 13 das quais receberam tractores na primeira
fase de um plano nacional de
distribuição de 500 tractores
promovido pelo Executivo.
Para a segunda fase deste

projecto, prosseguiu, 16 processos já se encontram em fase
de conclusão, aguardando apenas pelo parecer favorável das
Administrações Municipais de
Menongue e Mavinga.
Jacob Paulo disse que está
em curso o financiamento de
cooperativas e empresas ligadas
aos sectores da Agricultura e
Pescas, Turismo, Comércio,
Prestação de Serviços e pecuária,
através do Programa de Apoio
ao Crédito (PAC), num montante
que vai de um milhão a 41
milhões de kwanzas, com uma
taxa de juros de 7,0 por cento,
carência de capital de 15 meses
e maturidade de três anos.
Neste momento, o Gabinete

Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado
remeteu para avaliação 160
candidaturas ao Ministério da
Economia e Planeamento, 75
dos quais já foram aprovados
e 32 remetidos ao BDA.
A fonte informou que, à luz
da operacionalização do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI), lançado
oficialmente no Cuando Cubango
a 4 de Abril último, até 15 de
Julho do corrente ano, foram
registados mais de 16.777 pessoas, das quais 11.498 foram
formalizadas. Deste número, 45
microempresas obtiveram financiamentos em valores que vão
de 150 mil a 300 mil kwanzas.
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2.100 1.160

PROJECTOS
FINANCIADOS
Ao abrigo
do PRODESI

MILHÕES
DE KWANZAS
Financiam
operação
do sector da Indústria

POSTOS
DE TRABALHO
Criados com fundos
cedidos pelo
programa
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Projectos financiados recebem assistência técnica

“Jacob Paulo
sublinhou que as
empresas
beneficiadas pelo
crédito estão a ter
êxitos nos projectos
que apresentaram
para receber o
financiamento, que
têm estado a ser
fiscalizados e a
receber apoio
técnico no domínio
da gestão pelo
Gabinete Provincial
para o
Desenvolvimento
Económico
Integrado”

Mercado no Portal de Divulgação da Produção Nacional
No quadro da dinamização do
sector produtivo, o Ministério
da Economia e Planeamento,
criou uma plataforma digital
designada Portal da Divulgação
da Produção Nacional (PDPN),
onde estão registados mais de
dois mil produtores da província
do Cuando Cubango.
Esta informação, avançada
à nossa reportagem pelo director em exercício do Gabinete
Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado,
O portal serve para cruzar
a oferta e a procura de bens
essenciais da cesta básica, através dos Agentes Municipais de
Apoio aos Produtores (AMAP’s),
que estão espalhados pelos
nove municípios da província
para a recolha de dados dos
produtores locais, de modo a
fortalecer as vendas.
Os dados mais recentes,
publicados há cerca de uma
semana, indicam que mais de
88 mil agentes económicos
estão inscritos no PDPN, onde
já se regista uma assinalável
actividade de produtores a

divulgarem a oferta pronta para
comercializar.
O portal, criado no quadro
do PRODESI, serve produtores
de todo o país, onde a Huíla
lidera com o maior número de
inscritos, com um total de 16.667
produtores, o que representa
18 por cento.
Informações de um relatório
de balanço dos quatro anos
de existência do PRODESI acrescentam que a província de
Malanje ocupa o segundo lugar
no portal, com um total de
9.842 dos produtores registados, representando 12 por
cento do total, seguida da província do Bié com 8.075 (9,0
por cento).
O PDPN oferece três grandes
serviços, nomeadamente o serviço de apoio ao produtor, de
vendas e de apoio ao financiamento, mas, nos últimos meses,
beneficiou de uma reestruturaçãoque levou à inserção dos
produtos e serviços disponíveis
no mercado nacional, tornando
mais fácil a procura e a oferta
no mercado interno.
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Oferta para comercialização é divulgada em portal digital
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) vem tornar público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º e do Anexo IV da Lei n.º 41/20
de 23 de Dezembro – Lei dos Contratos Públicos, que está aberto o Concurso Público para a contratação de uma empresa para a prestação
de serviços de auditoria externa às contas do FGD no período de 2022-2025.
1. Entidade Pública Contratante (EPC)
1.1. Designação (UO/OD): Fundo de Garantia de Depósitos (FGD)
1.2. Endereço: Avenida 4 de Fevereiro n.º 151
1.3. Localidade: Distrito Urbano da Ingombota
1.4. Província: Luanda
1.5. Telefone/fax: 222679255
1.6. Correio electrónico: secretariageral@fgd.ao
1.7. Tipo de Entidade contratante e suas principais actividades: Fundo de Garantia de Depósitos,
sector económico, contribuição para a manutenção e salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro.
2. Informações Relativas ao Contrato
2.1. Designação dada ao contrato pela EPC: contratação de uma empresa para a prestação de serviços de auditoria externa às
contas do FGD no período de 2022-2025;
2.2. Tipo de Contrato: Aquisição de serviços;
2.3. Local de prestação dos serviços: Distrito da Ingombota, Avenida 4 de Fevereiro n.º 151 – Luanda;
2.4. O concurso implica a celebração de um contrato público?
Sim _X
Não ____.
2.5. O concurso está aberto às instituições estrangeiras?
___Sim
X Não
2.6. Breve descrição das prestações objecto do contrato:
Deve ser efectuado um exame completo das demonstrações financeiras do Fundo de Garantia de Depósitos, relativas aos anos económicos
dos exercícios compreendidos entre 2022 e 2025, de acordo com as normas técnicas da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de
Angola e os padrões de auditoria internacionalmente aceites, nomeadamente, as ISA – Internacional Standards on Auditing – e análise em
IFRS (Normas Internacionais de Relato Financeiro).
2.7. Informações Relativas aos Concorrentes e às propostas
2.7.1. Documentos de Habilitação: o previsto no ponto n.º 8.1. do programa do concurso.
2.7.2. Admissão de propostas variantes:
Sim ___
Não _X_
2.7.3. Exigência de caução provisória:
Sim ___
Não _ X _
3. Critério de Adjudicação:
____ Preço mais baixo;
__X _ Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os factores enumerados nas peças do procedimento.
4. Processo:
4.1. Condições para obtenção das peças do procedimento;
4.1.1. Prazo para recepção de pedidos das peças do procedimento ou para aceder aos documentos:
5 (cinco) dias úteis, a contar da data da primeira publicação. Hora: das 8h00 às 14h00, de segunda a sexta-feira.
4.2. Prazo para apresentação das propostas:
20 (vinte) dias úteis após o término do prazo de solicitação das peças do procedimento.
4.3. Valor da Caução Definitiva: 10% do preço global da proposta adjudicada.
5. Informações Complementares
5.1. Endereço e ponto de contacto onde podem ser obtidas as informações adicionais, as peças do procedimento e enviadas as
propostas:
5.1.1. Designação Oficial: Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).
Endereço: Avenida 4 de Fevereiro n.º 151
5.1.3. Localidade: Distrito Urbano da Ingombota
5.1.1. Província: Luanda
5.1.2. Telefone/Fax: 222679255
Luanda, aos 12 de Setembro de 2022
Fundo de Garantia de Depósitos
(500.1870)PP/PB-2/5
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MISSA

FALECEU

MISSA

ALBERTINA SÍLVIA PASCOAL
17/8/1955 - 16/9/2021

CARLA MARIA DE CASTRO
DA FRANCA E ALMEIDA
FERREIRA

ORESTES PRADA

As famílias Castro da Franca, Almeida e
Pires Ferreira comunicam o falecimento de
CAR LA MARIA DE CASTRO DA F RANCA E
ALMEIDA FERREIRA, ocorrido em Lisboa,
no dia 7/9/2022, por doença. O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 16/9/2022, às
10h00, no Cemitério do Alto das Cruzes,
partindo o préstito fúnebre do bairro Maculusso, largo Che Guevara, n.º 7.
(13313)NMI-5/6

Amigos, colegas e trabalhadores cumprem
o doloroso dever de participar o falecimento do Dr. ORESTES PRADA, ocorrido
no dia 5 de Setembro de 2022, em Madrid.
Comunicam que será rezada uma Missa,
hoje, sexta-feira, dia 16 de Setembro de
2022, às 18h30, na Igreja da Sagrada
Família.
(13312)NMI-2/3

CULTO

FALECEU

As lágrimas ainda mantêm nos nossos rostos
molhados e elas teimam em não irem embora.
Mas, o consolo vem de Deus. Neste sábado,
dia 17/9/2022, pelas 7h00, na Paróquia da
Sagrada Família, iremos celebrar a Missa do
1.º Ano de falecimento da nossa mãe, irmã,
avó, sogra, A LBE RT INA SÍ LVI A PA SC OAL .
Esperamos que sejas recordada, homenageada
e, também, que algo maior console os nossos
corações.

(500.1873)NMI-1/1

FALECEU

FALECEU

JOSÉ ALEXANDRE FRANGIOIA DOS SANTOS
Maria Helena dos Santos (esposa), Yara Patrícia Hacremandos
Santos D’Oliveira, Sandro dos Santos, Miguel dos Santos
(filhos) e demais familiares comunicam o falecimento
de seu esposo e pai JOSÉ ALEXAN DRE FRANGIOIA DOS
SA N TO S, ocorrido no dia 13 de Setembro de 2022, no
Hospital Militar de Luanda, por doença. O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, 16 de Setembro de 2022, às
10h00, no Cemitério Alto das Cruzes.
(13286)NMIII-2/3

CONDOLÊNCIAS
JOSÉ ALEXANDRE
FRANCISCO DOS SANTOS

MATEUS MORAIS DE BRITO
JÚNIOR

MARIA FERNANDES ESTÊVÃO

SANDRA MARINA DE ALMEIDA

O Comando da F.A.N. cumpre o doloroso
dever de comunicar que o funeral do
Coronel (reformado) JOSÉ ALEXANDRE
FR ANCISC O DOS SAN TOS se realiza
hoje, sexta-feira, dia 16/9/2022, saindo
do cortejo fúnebre de sua residência para
o Cemitério do Alto das Cruzes.
(13336)NMI-1/3

Os familiares de MATEUS MORAIS DE
B R I TO J ÚN IOR comunicam que será
realizado o Culto de Encerramento do
Óbito de seu ente querido, hoje, sextafeira, dia 16/9/2022, pelas 18h00, na
Casa de Velório da Polícia Nacional.
Desde já, agradecem a todos quantos se
dignarem a acompanhá-los nesse tão
piedoso acto.
(500.1874)NMI-1/1

As famílias Estêvão e Cordeiro da Mata
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento de sua querida MAR IA
FE RNANDES ESTÊVÃO, ocorrido no dia
12/9/2022. O funeral realiza-se hoje,
sexta-feira, dia 16/9/2022, às 10h00,
partindo o cortejo fúnebre do Tala-Hady,
Cazenga, para o Cemitério do Benfica.
(13371)NMI-1/1

O Conselho de Administração e o colectivo de trabalhadores da
Edições Novembro, E.P. cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento da trabalhadora SANDRA MARINA DE ALMEIDA,
ocorrido no dia 14 de Setembro de 2022, por doença, e endereçam
à família enlutada as mais sentidas condolências.
(700.123)NMII-2/2

FALECEU

FALECEU

CONDOLÊNCIAS

CONDOLÊNCIAS

AMADEU QUINTAS DA GRAÇA DO
ESPÍRITO SANTO CARVALHO

AMADEU QUINTAS DA GRAÇA DO
ESPÍRITO SANTO CARVALHO

JOSÉ MIGUEL TCHIMPOLO

ALFREDO MENDES CARDOSO

Alda, Guilherme (Mito), Manuel, Francisca,
Isabel, Lucinda, Albertino, Celso (irmãos),
filhos, sobrinhos, netos e demais familiares
comunicam o falecimento de AMADEU
QUINTAS DA GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO
CARVALHO, ocorrido no dia 9/9/2022.
O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia
16/9/2022, às 10h30, no Cemitério de
Sant'Ana, partindo o cortejo fúnebre do
Cunene 2000, por detrás da LAASP.
(13372)NMI-1/2

Rosalina, Francisco, Cristina, Luciana,
Fátima, Maria do Céu, Miriam, Márcio,
Yuri, Luisemara (filhos), sobrinhos, netos
e bisnetos comunicam o falecimento de
AMADEU QUINTAS DA GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO CARVALHO, ocorrido no
dia 9/9/2022. O funeral realiza-se hoje,
sexta-feira, dia 16/9/2022, às 10h30, no
Cemitério de Sant'Ana, partindo o cortejo
fúnebre do Cunene 2000, por detrás da
LAASP.
(13372)NMI-2/2

O Comando e o Estado Maior da Força
Aérea Nacional cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento do
Sr. JOSÉ MIGUEL TCH IMPOLO, General
na reforma deste ramo das FAA, ocorrido
no dia 13/9/2022, por doença. Nesta hora
de dor e luto, o colectivo de militares e
trabalhadores civis endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.
(13383)NMI-1/1

A Viptex - Comércio e Indústria, Lda. e o colectivo de trabalhadores cumprem o doloroso
dever de comunicar o passamento físico do seu sócio ALFREDO MENDES CARDOSO,
ocorrido no dia 11/9/2022, por doença. Neste momento de dor e luto, apresentam à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar. Que a sua alma descanse em
paz ao lado do Senhor. Assim seja. O funeral realizar-se-á em data a anunciar oportunamente.
(13366)NMII-1/2

MISSA

FALECEU

FALECEU

FALECEU

FALECEU

MARIA JOSÉ PESTANA

MIGUEL PEDRO SEBASTIÃO

MIGUEL PEDRO SEBASTIÃO

DEOLINDA MARIA MONTES
COELHO DA ROSA

DEOLINDA MARIA MONTES
COELHO DA ROSA

Filhos e netos comunicam que será rezada
a Missa, amanhã, sábado, dia 17/9/2022,
às 6h30, na Igreja de São Lucas, Zango
1, em memória de MAR IA JOSÉ PE STANA.
(13392)NMI-1/1

Michela Sebastião, Yonamine Sebastião,
Bob Sebastião e Elizabeth Sebastião
(filhos)comunicam o falecimento de
MIGUEL PEDRO SEBASTIÃO. O funeral
realiza-se na sexta-feira, às 10h00, saindo
o cortejo fúnebre do Quartel General do
Exército para o Cemitério de Sant’Ana.
(500.1875)NMI-1/2

Maria do Céu Pedro Sebastião, Pedro Sebastião
( irmãos ), filhos, sobrinhos, netos , genros,
noras e demais familiares comunicam o
falecimento de MIGUEL PEDRO SEBASTIÃO.
O funeral realiza-se na sexta-feira, às 10h00,
saindo o cortejo fúnebre do Quartel General
do Exército para o Cemitério de Sant’ Ana.
(500.1875)NMI-2/2

Zé Roberto e esposa, Carla, Linda e
esposo, Patrícia e esposo, Suzana, Ruth
e esposo, Daisy, Virna e esposo, netos
e bisnetos cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento de sua
querida avó e bisavó DEOLINDA MARIA
MONTE S COELHO DA ROSA, ocorrido
no dia 9/9/2022. O velório realizar-seá em data a anunciar oportunamente.
(13172)NMI-7/8

António Caetano de Sousa (genro), Elsa
Caetano de Sousa, Suzana da Rosa (filhas)
e demais familiares cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de sua
querida sogra e mãe DEOLINDA MARIA
MONTES COELHO DA ROSA, ocorrido
no dia 9/9/2022. O velório realizar-seá em data a anunciar oportunamente.
(13172)NMI-8/8

SERVIÇO NECROLÓGICO - DIAS ÚTEIS: DAS 8H ÀS 15H00; SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 8H ÀS 14H00
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FERNANDO FÉLIX QUITAMBA

ANSELMO ARCANJO

ANGELINA BERNARDO
DOMINGOS

A família Quitamba, Eugénia Ambriz (esposa),
Caetano Quitamba, Laundrinho Quitamba,
Mário Quitamba (irmãos), Felisberto Quitamba, Bastos Quitamba, Sónia Quitamba,
Acácio Quitamba, Felipe Quitamba (filhos)
e genros comunicam que a Missa do 1.º Ano,
em memória de FERNANDO FÉLIX QUITA M BA se realiza amanhã, sábado, dia
17/9/2022, na Paróquia Santa Teresinha,
no Camama 1, às 6h30. (12832)NMI-5/6

Foi com profunda dor e consternação que
a Velha Guarda do Marçal e Associação dos
Naturais e Amigos do Marçal (ANA-Marçal)
tomaram conhecimento do passamento
físico de ANS ELMO ARCANJO ( Marito dos
Kiezos), por doença. Nesta hora de dor e
luto, endereçam à família enlutada os sentimentos de pesar.
(13348)NMI-1/1

A Direcção da SONILS, Lda., e o colectivo
de trabalhadores endereçam aos familiares
de António João Bombo, colaborador
desta empresa, as mais sentidas condolências, pelo passamento físico da sua
mãe ANGELINA BERNARDO DOMINGOS,
ocorrido no dia 11/9/2022, em Luanda.
(13321)NMI-1/1

RECRUTAMENTO
A AFROFOOD – COMÉRCIO GERAL, LDA. está a recrutar um cortador de carnes, com as seguintes qualificações:
• Ter experiência mínima de três (3) anos como cortador de carnes;
• Ter noções básicas de qualidade, higiene e segurança alimentar,
• Ter noções técnicas de manipulação de carcaças,;
• Assegurar a conservação e manutenção das máquinas e equipamentos específicos à execução
da função;
• Capacidade de trabalhar em equipa e sobre pressão;
• Personalidade pró-activa e dinâmica, com elevado sentido de responsabilidade, disciplina e dedicação.
Os interessados devem enviar as suas candidaturas para o seguinte email:
geral@afrofood.co.ao

(500.1872)D2-1/1
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Docentes podem entrar em Explosão de
grave no início das aulas camião-cisterna
faz sete mortos

O presidente do Sindicato
Nacional dos Professores
(Sinaprof) da Guiné-Bissau,
Domingos de Carvalho, avisou, quarta-feira, que só vão
iniciar o ano lectivo com o
pagamento do salário em
atraso que o Governo deve
aos docentes contratados em
2021/22, informou, ontem,
a Lusa.
Domingos de Carvalho
disse também que o Governo
terá de pagar as dívidas relativas aos salários dos novos
professores ingressados, que
apenas receberam três meses
durante o ano lectivo passado.
O sindicalista estava a reagir ao despacho do Governo
emitido em 25 de Agosto que
suspende a contratação de
professores e pessoal médico,
bem como a requalificação
e promoção de docentes, com
vínculo com o Estado. O líder
do Sinaprof considerou as

medidas do Governo de inexistentes e lembrou que constituem direitos adquiridos
pelos professores à luz do
Estatuto de Carreira Docente.
Domingos de Carvalho
apelou aos professores,
“supostamente abrangidos
por aquelas medidas para

não se preocuparem, porque
o despacho do Governo vai
acabar por ser anulado, por
ser contrário à lei”, observou.
O d i r ige nte s i n d i ca l
exortou os professores com
grau de licenciatura a juntarem os respectivos diplomas e uma carta ao Ministério
da Educação pedindo a
requalificação.
Se estas questões não
forem atendidas, Domingos
de Carvalho pediu aos professores que não compareçam na abertura do ano
le ctivo , agendada p elo
Governo para Outubro.
DR

Estadista moçambicano aponta soluções para se travar as ofensivas de grupos armados no país

Nyusi defende investigação
para travar o terrorismo
“O combate à criminalidade organizada e transnacional ,
sobretudo, ao terrorismo e as suas manifestações, sugere aos
Estados uma cooperação alargada”, defende Filipe Nyusi
O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu,ontem, o reforço da
investigação e a cooperação
alargada entre os países da
região como soluções para
travar o terrorismo.
“O combate à criminalidade organizada e transnac i o n a l e , s ob re tu d o , ao
terrorismo e suas manifestações, sugere aos Estados
uma cooperação alargada na
troca e partilha de informações”, declarou Filipe Nyusi.
O Chefe de Estado moçambicano falava durante a abertura do “Encontro Regional
dos Dirigentes dos Ministérios
Públicos e de Polícia de Investigação Criminal da Comunidade de Desenvolvimento

da África Austral (SADC),
que arrancou ontem e termina hoje em Maputo.
Para Filipe Nyusi, o combate contra o terrorismo exige
o “bloqueio” dos canais e
fontes de financiamento, que
normalmente se encontram
fora da região onde os insurgentes provocam o terror.
“O financiamento e recrutamento ocorre fora do local
dos ataques, por isso, é
urgente que a Justiça adopte
uma nova forma de se organizar e cooperar para o reforço
de medidas mais expeditas
e flexíveis, na prevenção e
combate à criminalidade
organizada e transnacional,
com enfoque para o terrorismo e extremismo vio-

lento”, frisou o Chefe de
Estado moçambicano.
A aposta numa investigação profunda por parte
dos órgãos de Justiça da
região é vista pelo Chefe
de Estado como fundamental, na medida em que esta
é a condição para que os
mentores destas incursões
sejam identificados e responsabilizados.
“O fenómeno de terrorismo provoca a deslocação
de milhares de cidadãos,
retrocedendo, por conseguinte, o desenvolvimento
sustentável do país, da região
e do continente, para além
de atentar contra a nossa
soberania e integridade territorial”, observou.

Islâmicos repudiam ataques
Um grupo de 23 organizações
islâmicas de Moçambique
publicaram, ontem, um manifesto no jornal Notícias, principal diário do país, em que
repudiam os recentes ataques
armados em Nampula, em que
uma missionária católica italiana foi assassinada.
“As comunidades muçulmanas de Moçambique repudiam de forma veemente estes
actos e instam o Governo a
tomar medidas adicionais e
urgentes com vista a estancar
este mal em definitivo”, lê-se
na manifestação de repúdio.

Em causa, está o ataque
ocorrido no passado dia 6 perpetrado um grupo armado desconhecido no Norte do país.
Suspeita-se que os agressores sejam oriundos de Cabo
Delgado e tenham atravessado
o rio Lúrio, em fuga da ofensiva
armada naquela província.
A insurgência que grassa
há cinco anos na região, que
levou à suspensão de projectos
de gás, o maior investimento
privado em África, tem ligações
com o extremismo islâmico.
As organizações que subscrevem o manifesto distanciam-se

da violência de quaisquer crenças.
“Quaisquer actos de violência
são incompatíveis com os princípios de convivência humana e
violam os ideais que sempre nortearam a diversidade cultural e
religiosa das várias comunidades
moçambicanas”, destacam.
O secretário de Estado de
Nampula, Mety Gondola, disse
na quinta-feira que as autoridades reforçaram a segurança
face a novos ataques no extremo
N o r te d a q u e l a p rov í n c i a
moçambicana, assegurando
que as instituições estão a funcionar nos pontos afectados.

Arranque do ano lectivo no país pode estar comprometido

A PEDIDO DO REI DO MARROCOS

Ruto corta relação com
a República Árabe Sarauí
O Presidente queniano, William Ruto, decidiu, ontem,
revogar o reconhecimento
da República Árabe Sarauí
Democrática (RASD) e iniciar
a tramitação para o encerramento da sua representação em Nairobi, atendendo
a um pedido do Rei Mohammed VI do Marrocos, revelou a Agência Marroquina
de Notícias (MAP).
Segundo a MAP, o Rei
Mohammed VI enviou uma
mensagem ao novo Presidente
queniano a quem fez ver que
o seu Governo ao apoiar a
RASD estaria a ingerir-se na
política interna do Marrocos.
“ Por respeito do princípio
de integridade territorial e
não ingerência, o Quénia dá
apoio total ao plano de autonomia sério e credível proposto pelo reino de Marrocos,
enquanto solução única
baseada na integração territorial de Marrocos, para
re s olver o litígio com a
RASD”, sublinha o comunicado conjunto assinado
entre Willian Ruto e o Rei

Mohammed VI, divulgado
pela MAP.
« O Quénia apoia o quadro
das Nações Unidas enquanto
mecanismo exclusivo para
chegar a uma solução política
duradoura e permanente ao
litígio sobre a questão do
Sara”, diz a nota rubricada
pelos dois estadistas.
Na sua mensagem, o Rei
Mohammed VI felicitou o
Presidente William Samoei
Ruto pela eleição como Presidente do Quénia e a intenção
aprofundar as relações bilaterais entre o seu país e diversos Estados de África”.
Por sua vez, o Presidente
William Ruto exprimiu a
vontade e o seu compromisso
de trabalhar com o soberano
marroquino para o reforço
das relações entre os dois
países, saudando “a liderança
do Rei Mohammed VI na promoção de políticas de tolerância e acomodamento a
nível da região do Magrebe,
bem como a sua contribuição
para a paz e segurança mundiais”, acrescenta a MAP.

Pelo menos sete pessoas morreram, quarta-feira à noite,
e 16 ficaram feridas na explosão de um camião-cisterna
na província de Congo Central, no Oeste da República
D e m o c rá t i c a d o C o n g o
(RDC), informaram, ontem,
as autoridades.
“O balanço provisório é
muito duro: Sete mortos e
16 feridos com queimaduras
graves. Estão em curso operações de desobstrução de
vias para desimpedir engarrafamentos de trânsito”, disse
o governador da província,
Guy Bandu, na sua conta da
rede social Twitter.
O acidente, cuja causa não
é conhecida neste momento,
ocorreu na Estrada Nacional
RN1, perto da cidade de Mbuba,
em território de Madimba,
cerca de 120 quilómetros a
Oeste de Kinshasa.
“É tempo de tomar medidas drásticas e corajosas para
reforçar a regulamentação do
transporte, especialmente de
produtos inflamáveis, a fim
de pôr fim a este ciclo de acidentes. A RN1 não deve ser
um cemitério. O caminhode-ferro continua a ser a única
alternativa”, salientou Bandu.
Meia centena de pessoas
morreram em Outubro de
2018 e outras cem ficaram
feridas com queimaduras,
também no Congo Central
devido a um acidente rodoviário envolvendo outro
camião com combustível.
Em Julho de 2010, pelo
menos 232 pessoas foram
mortas quando um camiãocisterna explodiu na cidade
de Sange, no Kivu Sul.

O comunicado conjunto
revela que os dois países comprometeram-se a elevar as
relações diplomáticas para o
nível de parceria estratégica
nos próximos seis meses, acrescentando que o Quénia promete
abrir a Representação Diplomática em Rabat.
Foi igualmente decidido
“acelerar imediatamente as
relações económicas, comerciais e sociais entre os dois
países”, concretamente nos
domínios da Pesca e Agricultura e importação de fertilizantes. Trata-se igualmente
dos domínios da Saúde,
Turismo, Energias Renováveis,
Segurança, bem como relações culturais, religiosas e
interpessoais.
DR

Líder queniano atendeu a
solicitação de Mohammed VI
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Assinado acordo para
construção de gasoduto
Marrocos, Nigéria e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO) assinaram, ontem,
um acordo para desenvolver
um gasoduto com 7.000 quilómetros, em águas de treze
países da região, com ligação
futura à Europa.
A assinatura do memorando de entendimento
ocorreu em Rabat entre o
presidente da Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC), Mele Kolo Kyari,
a directora do Escritório
Nacional de Hidrocarbonetos do Marrocos (ONHYM),
Amina Benjadra, e o comissário de Energia da CEDEAO,
Sediko Douka.
De acordo com um comunicado conjunto das três entidades, este acordo confirma
o compromisso da CEDEAO
e de todos os países envolvidos em contribuir para a
viabilização deste gasoduto
entre Marrocos e Nigéria que,
uma vez concluído, fornecerá
gás a todos os países da África
Ocidental e permitirá ainda
uma nova rota de exportação
para a Europa.
O projecto vai abranger a
Costa Ocidental africana,
desde a Nigéria, passando

pelo Benim, Togo, Gana, Côte
d´Ivoire, Libéria, Serra Leoa,
Guiné, Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal e Mauritânia até
Marrocos, e prevendo uma
ligação ao gasoduto europeu
através do gasoduto Maghreb
Europe (GME) que atravessa
o Norte de Marrocos e chega
a Espanha.
Espera-se também que
esta infra-estrutura abasteça
países sem litoral como Níger,
Burkina Faso e Mali.
O projecto, refere também
o comunicado, "contribuirá
para melhorar o nível de vida
das populações, a integração
das economias da sub-região
e a redução da desertificação,
graças a um abastecimento
de gás sustentável e fiável".
O gasoduto deverá beneficiar 400 milhões de pessoas
na região e fornecer cinco
milhões de metros cúbicos
por dia de gás ao longo da
costa da África Ocidental.
O objectivo é que o gás
chegue à Europa, ligandose este novo gasoduto ao
GME, o mesmo que transportou gás da Argélia para
Espanha através de Marrocos
e que foi encerrado por Argel,
devido à crise diplomática
entre os dois países.

COM MEDIAÇÃO DA CEDEAO

Côte d'Ivoire tenta libertar
soldados presos no Mali
O G ove r n o ivo i r i e n s e
anunciou, ontem, ter contactado a Comissão da
Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a
organização realizar, "o
mais cedo possível", uma
reunião extraordinária dos
Chefes de Estado e de
Governos para examinar a
crise entre a Côte d’Ivoire
e o Mali, com vista a libertação imediata dos seus soldados que se encontram
presos em Bamako.
" Face aos últimos desenvolvimentos que estão susceptíveis de prejudicar a paz
e segurança na sub-região,
o Presidente da República
pediu ao ministro de Estado
dos Negócios Estrangeiros
para contactar a Comissão
da CEDEAO para a resolução
do caso sobre a libertação
dos seus soldados que estão
presos no Mali”, lê-se no
comunicado publicado no
termo do encontro do Con-

selho de Segurança da Côte
d’Ivoire, presidido pelo Presidente Alassane Ouattara.
"O Presidente da República reiterou aos 46 soldados,
injustamente, presos no Mali
bem como às suas famílias,
todo o apoio e solidariedade
nestes momentos difíceis”,
diz a nota , que precisa que
Ouattara exortou aos ivoirienses a manterem-se calmos diante desta situação.
A 10 de Julho, 49 soldados
ivoirienses foram detidos em
Bamako, alegadamente por
tentativa de desestabilização.
A Côte d’Ivoire, por seu lado,
diz que estes indivíduos
fazem parte da Missão de Paz
das Nações Unidas no Mali.
"Estes soldados ivoirienes
foram enviados ao Mali para
o destacamento de Apoio à
Missão Multidimensional
Integrada das Nações Unidas,
não mercenários como alega
a Junta Militar Maliana”,
sublinha o comunicado das
autoridades ivoirienses.
DR

Junta Militar alega que ivoirienses detidos são mercenários

Egipto acusado de “sufocar
o activismo ambiental”
Segundo um relatório da Human Rights Watch , as restrições do Governo egípcio
“equivalem a uma violação dos direitos humanos básicos e colocam em questão
a sua capacidade de cumprir os Acordos Climáticos básicos”
DR

O Egipto foi acusado pela
Human Rights Watch (HRW),
Organização Não-Governamental de Defesa dos
Direitos Humanos, de “sufocar o activismo ambiental”,
numa altura em que o país
vai albergar, no próximo
mês de Novembro, a Conferência Mundial Climática
(COP27), sob a égide das
Nações Unidas.
Segundo um relatório da
Human Rights Watch (HRW),
citado pela agência EFE, as
restrições do Governo egípcio
“equivalem a uma violação
dos direitos humanos básicos
e colocam em questão a sua
capacidade de cumprir os
Acordos Climáticos básicos”.
O relatório foi baseado
em entrevistas com mais de
uma dúzia de académicos,
cientistas e activistas que
estarão presentes na COP27,
que vai ocorrer na cidade
turística de Sharm el-Sheikh,
no Mar Vermelho.
O documento diz que
algumas Organizações NãoGovernamentais enfrentam
dificuldades para se registarem devido a leis rígidas
implementadas no país. Apenas as entidades da sociedade
civil registadas pelo Governo
podem solicitar credenciamento para participar na
Cimeira da COP27.
O Governo do Egipto,
relata o documento, envolveu-se numa ampla repressão à dissidência nos últimos
anos, detendo milhares de
pessoas arbitrariamente,

Cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh vai albergar Conferência Mundial Climática
segundo organizações de
defesa de direitos humanos.
“Sob o comando do Presidente Abdel Fattah el-Sissi,
as autoridades egípcias intimidam os activistas, e criaram novas leis que emperram
o funcionamento de muitas
organizações da sociedade
civil”, sublinha o relatório.
Por seu lado, o Ministério
das Relações Exteriores do
Egipto reagiu ao documento,
alegando que “são acusações enganosas e contraproducentes”.
“É lamentável encontrar
tais alegações e imprecisões
no último relatório da HRW

sobre a participação de grupos
ambientalistas na COP27”,
disse Ahmed Abu Zeid, portavoz do Ministério das Relações Exteriores, respondendo
por email um pedido da
agência Lusa para reagir ao
relatório da HRW .“É deplorável e contraproducente
emitir um relatório tão enganoso e contraproducente,
num momento em que todos
os esforços devem ser consolidados para garantir a realização da COP 27 e a
implementação dos compromissos climáticos globais”,
frisou Ahmed Abu Zeid.
O site da HRW, juntamente

com dezenas de outros, está
bloqueado no Egipto. O histórico de direitos humanos
do Egipto está cada vez mais
sob escrutínio.
Em Julho, várias organizações de entidades da sociedade civil pediram ao Governo
do Egipto para pôr fim à repressão no país e permitir a liberdade de expressão.
Uma declaração conjunta
assinada por 36 associações da
sociedade civil, incluindo a
Amnistia Internacionale a HRW,
expressou preocupação de que
o Egipto mantenha a proibição
deprotestosduranteaConferência
Climática em Novembro.

ROBERTA METSOLA

Presidente do Parlamento Europeu
lamenta poucas referências à África
A presidente do Parlamento
Europeu, Roberta Metsola,
lamentou, ontem, que África
tenha estado praticamente
ausente do discurso do Estado
da União, defendendo que a
União Europeia (UE) não
pode apenas prestar atenção
ao continente africano por
ocasião de cimeiras
Em declarações a agências
noticiosas em Estrasburgo,
entre as quais a Lusa, Metsola
fez um balanço globalmente
positivo do discurso proferido
ontem pelapresidente da
Comissão Europeia, classificando-o de "optimista e
corajoso", mas apontou algumas falhas, assumindo que
gostaria de ter ouvido ambi-

ções mais fortes a nível
ambiental e combate às alterações climáticas e mais referências a alguns temas, como
migrações, Defesa e África.
"Alguns deputados também pediam mais referências
à África [...].É particularmente problemático para
mim constatar que não falamos suficientemente sobre
estas questões. Só falamos
sobre o continente africano
quando temos cimeiras. A
cimeira UE-África junta
todos os líderes, há imensas
promessas e depois olhamos
para o lado", afirmou.
"Não falamos suficientemente sobre investimento,
não falamos suficientemente

sobre parcerias económicas,
não falamos suficientemente
sobre cooperar com países
africanos", prosseguiu.
Segundo a dirigente maltesa, a Europa precisa de
olhar mais para África "especialmente agora", tanto "do
ponto de vista da energia,
como das preocupações com
a democracia e violações de
direitos humanos nalguns
países", mas também face
ao "grandíssimo potencial"
que os parceiros africanos
têm e que gostariam que a
UE ajudasse a tirar partido.
"Não estamos a fazer o
suficiente", lamentou.
Num discurso de cerca
de uma hora, Von der Leyen

d e d i c o u ap e n a s a lgu n s
segundos a África, para dar
conta da aposta em "tecnologia de classe mundial"
em África, com o anúncio
de duas fábricas para produção de vacinas, cuja abordagem "será replicada" na
América Latina.
"Juntamente com os nossos parceiros africanos, estamos a construir duas
fábricas no Rwanda e no
Senegal para fabricar vacinas. Estas serão fabricadas
em África, para África, com
tecnologia de classe mundial", anunciou a presidente
da Comissão Europeia.
Apesar das falhas apontadas, Metsola comentou
que, "globalmente, o discurso foi bem acolhido" pela
assembleia, "designadamente ao nível da força da
solidariedade com a Ucrânia,
do investimento na reconstrução das escolas", e ainda
da "ênfase na juventude".
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PERSISTEM AS INQUIETAÇÕES DOS ELEITORES SOBRE A ECONOMIA

PROPOSTA

HONG KONG

Apreendida cocaína em
contentores de algodão

Conselho
da Europa
quer Tribunal
Especial para
julgar a Rússia

Popularidade de Biden sobe
a dois meses das “intercaladas”
A avaliação do Presidente, agora, é semelhante ao que foi ao longo do primeiro
trimestre do anomas Biden continua aquém dos valores do início do seu mandato,
quando o nível de aprovação atingiu 60 por cento
DR

Presidente dos EUA está a ser impulsionado, em parte, pela actuação política do seu partido

A popularidade do Presidente dos EUA, Joe Biden,
aumentou substancialmente,
mas as preocupações dos
eleitores sobre o estado da
economia persistem, de
acordo com uma sondagem
divulgada ontem.
Segundo uma sondagem
da Associated Press/NORC
Center for Public Affairs
Research, Biden recuperou
no índice de popularidade
de um mínimo de 36 por
cento em Julho para 45%,
impulsionado em grande
parte pela recuperação do
apoio dos democratas, a dois
meses das eleições intercalares de Novembro.
Para estas eleições, que
escolherão a quase totalidade
dos elementos das duas
câmaras do Congresso, os
democratas parecem agora
melhor posicionados, depois
de anteriores sondagens
terem colocado os republicanos à beira de uma recuperação substancial, com o
Presidente Biden a ser responsabilizado pelos fracos
resultados económicos.

O índice de aprovação do
Presidente ainda permanece
submerso, com 53% dos eleitores a não o aprovarem,
apontando razões económicas para a sua desconfiança
perante a Casa Branca.
A avaliação do Presidente
agora é semelhante ao que
foi ao longo do primeiro trimestre do ano, mas Biden
continua aquém dos valores
do início do seu mandato,
quando o nível de aprovação
atingiu 60 por cento.
Ainda assim, a sondagem
divulgada sugere que Biden
e os candidatos democratas
ao Congresso estão a ganhar
força, gerando mais elevados
níveis de entusiasmo e participação dos eleitores.
Contribuíram para estes
dados o facto de os preços
médios da gasolina terem
caído 26% desde Junho, reduzindo um pouco a pressão
sobre os orçamentos familiares, mesmo que a inflação
permaneça alta, bem como
a aprovação pelo Congresso
de dois projectos de lei, no
mês passado, para reduzir as

SOLIDARIEDADE A PEQUIM

Putin apoia a luta contra
o “mundo unipolar”
O Presidente russo, Vladimir
Putin, criticou, ontem, o que
qualificou de tentativas ocidentais de criar um “mundo
unipolar”, durante uma reunião com homólogo chinês,
Xi Jinping, no Uzbequistão,
elogiando a “posição equilibrada” de Pequim sobre a
Ucrânia.
“As tentativas de criar
um mundo unipolar tomaram, recentemente, uma
forma absolutamente desprezível e são totalmente
inaceitáveis”, disse Putin,

em Samarcanda, Uzbequistão, após uma conversa com
Xi, a primeira entre os dois
líderes desde o início da
invasão russa da Ucrânia,
em Fevereiro.
“Apreciamos muito a
posição equilibrada dos nossos amigos chineses, na crise
ucraniana”, explicou Putin,
dizendo que entende as preocupações de Pequim sobre
a invasão e mostrando-se
disponível para explicar a
sua posição.
Pequim não apoiou nem

emissões de carbono. Os
republicanos também têm
enfrentado alguns reveses,
sobretudo depois de o exPresidente Donald Trump
ter sido alvo de uma busca
do FBI na sua casa na Flórida,
onde foram encontrados
documentos oficiais pertencentes ao Governo dos EUA.
Aliás, as sondagens sugerem que uma razão para a
recuperação de Biden é o ressurgimento de Trump no
cenário político, fazendo com
que muitos eleitores que apenas toleram Biden digam que
vão votar no Partido Democrata, apenas para evitar o
regresso do ex-Presidente.
Entre os republicanos permanece a desconfiança em
relação a Biden, com apenas
um em cada 10 eleitores deste
p a r t i d o a a p r o va r e m o
desempenho do Presidente.
Os democratas estão mais
agradados com Biden agora
do que em Junho, 46% contra 31%, e quase metade tem
uma perspectiva optimista,
bem mais do que os 27 por
cento em Junho.
criticou a invasão russa, ao
mesmo tempo que tem
expressado repetidamente
o apoio a Moscovo perante
as sanções ocidentais.
Durante a conversa com
Xi, à margem de uma cimeira
da Organização para a Cooperação de Xangai, Putin
renovou o apoio de Moscovo
a Pequim, no que diz respeito
a Taiwan, onde as visitas de
autoridades norte-americanas nas últimas semanas
provocaram o desconforto
da China.
“Condenamos a provocação dos Estados Unidos”,
disse Putin, sublinhando que
Moscovo respeita a tese da
unidade da China, apoiando
os esforços para que Taiwan
seja parte integrante do território chinês.

Os membros do Conselho
da Europa, organismo do qual
a Rússia foi excluída devido
à invasão da Ucrânia, apoiaram, ontem, a criação de um
Tribunal Especial para julgar
e responsabilizar os autores
de “violações do direito internacional” no conflito.
O Comité de Ministros,
que reúne os representantes
dos 46 Eestados-membros
do Conselho da Europa,
adoptou uma decisão na qual
“toma nota com interesse”
das propostas da Ucrânia
para a criação deste tribunal,
bem como de “um amplo
mecanismo de compensação
internacional que inclui,
como primeiro passo, um
registo de danos”.
“É de extrema importância
uma resposta jurídica internacional firme e inequívoca
à agressão contra a Ucrânia,
que não permita a impunidade por graves violações do
direito internacional, enfatizando a responsabilidade
legal dos autores de tais violações”, salientou este órgão.
Na decisão, adoptada por
unanimidade, o Comité de
Ministros também reiterou
o c o m p ro m i s s o “ c o m a
independência, soberania
e integridade territorial da
Ucrânia dentro das suas
fronteiras internacionalmente reconhecidas”.
Esta declaração inclui os
territórios conquistados pela
Rússia desde o início da invasão, em Fevereiro, mas também a península da Crimeia,
que Moscovo anexou em 2014.
DR

Bloco Europeu não quer
que a culpa morra solteira
Em Abril, a Assembleia
do Conselho da Europa pediu
a criação urgente de um Tribunal Criminal Especial com
mandato “para investigar e
julgar o crime de agressão
supostamente cometido sob
a liderança política e militar
da Federação Russa”.
Com sede em Estrasburgo,
para poder trabalhar com o
Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem, dependente do
Conselho da Europa, o tribunal especial “deve ter o
poder de emitir mandados
de captura internacionais”
e não ser limitado pela imunidade do Estado, dos Chefes
de Estado e de Governo ou
de outros cargos públicos.
A Rússia foi excluída do
Conselho da Europa em Março,
devido à invasão da Ucrânia.

A Polícia de Hong Kong
anunciou, ontem, a apreensão de 16,5 quilos de cocaína
em contentores vindos do
Brasil, com um valor no mercado de milhões de euros.
Segundo um comunicado,
após “uma avaliação de
risco”, funcionários da Alfândega da região administrativa
especial chinesa decidiram
inspeccionar dois contentores
que chegaram ao porto no
passado dia 9.
No interior, os inspectores
encontraram a droga, escondida em dois dos 230 fardos
de fibra de algodão vindos

do Brasil. No mesmo dia, a
Alfândega de Hong Kong
deteve três suspeitos, com
idades entre os 37 e os 62
anos, que foram libertados
sob fiança.
No comunicado sublinhase que a investigação está
ainda a decorrer e que as
Forças de Segurança não
afastam a possibilidade de
realizar novas detenções.
O crime de tráfico de
droga é punido na região
chinesa com uma multa de
até 637 mil euros e uma
pena de prisão que pode
ser perpétua.
DR

Cocaína estava escondida em contentores de algodão

CONFLITO

Tiroteio na Cisjordânia
provoca dois mortos
Dois palestinianos e um milita r i s rae l ita m o r re ra m ,
quarta-feira, num tiroteio,
ocorrido perto de um posto
de controlo na Cisjordânia
ocupada, indicaram, ontem,
o Ministério da Saúde Palestiniano e o Exército israelita.
O Exército indicou, em
comunicado, que um oficial
foi morto durante uma troca
de tiros, quando “dois suspeitos” se aproximaram do
ponto de passagem de Jalameh, perto de Jenin, no Norte
da Cisjordânia ocupada, e dispararam sobre os soldados.
O Ministério da Saúde
palestiniano, em Ramallah,
confirmou a morte de “dois
jovens” neste confronto.
A agência oficial palestiniana Wafa referiu que o Exército israelita ficou na posse
dos dois corpos, identificados
como Ahmad Abeb, e Abd
al-Rahman Abed, ambos de
23 anos e de uma localidade
perto da cidade de Jenin.

O incidente de ontem foi
o último de uma longa série
de recentes confrontos violentos entre soldados e palestinianos nos territórios
ocupados da Cisjordânia, em
particular na cidade de Jenin,
um bastião da resistência
armada contra Israel.
O Estado judaico tem promovido frequentes raides
em cidades, vilas e localidades da Cisjordânia, na
sequência de uma série de
ataques contra israelitas que
provocaram 19 mortos.
As forças militares israelitas mataram dezenas de
palestinianos, este ano, o
mais mortífero nos territórios
ocupados desde 2016.
Entre as vítimas incluemse civis, incluindo a repórter
da Al-Jazeera Shireen Abu
Akleh, atingida por um disparo
israelita~, em 11 de Maio quando
se encontrava em reportagem
em Jenin no decurso de uma
nova incursão militar israelita.
DR

Forças israelitas alegam que foram atacadas por palestinianos
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PALAVRAS CRUZADAS

por Armando Pululo

DESCUBRA AS SETE DIFERENÇAS

por Casimiro Pedro

CURIOSIDADES

ANEDOTAS
O homem chega a casa
com duas horas de
atraso:
— Mulher, tu não
sabes o que aconteceu!
— O que foi?
— Ao sair do serviço, fui
passear ao shoping e
quando estava no
meio da escada
rolante acabou a força.
Fiquei duas horas em
pé, parado, à espera
que a força voltasse.
— Homem, como tu és
burro! Porque não te
sentaste?

A tinha do pé é uma infecção
A tinha do pé é uma
infecção dermatofitose dos
pés. O diagnóstico é pela
aparência clínica e, às
vezes, por exame a fresco
com hidróxido de potássio.
Ela é a dermatofitose
mais comum porque a
humidade resultante do
suor nos pés facilita o crescimento de fungos. Ela
pode ocorrer em quatro
formas clínicas ou em
combinação:
- Crónica hiperquera
tótica;
- Crónica intertriginosa;
- Ulcerativa aguda;
- Vesicobolhosa.
A forma crónica hiperqueratótica causada por Trichophyton rubrum provoca
um tipo distinto de lesão,
que se manifesta por descamação e espessamento
da pele das plantas,geralmente estendendo-se além
da superfície plantar, em
distribuição tipo “mocassim”. Pacientes que não
respondem à terapia antifúngica conforme esperado
podem ter outra causa
menos comum de exan-

por Paulo Freixinho

tema plantar. O diagnóstico
diferencial inclui maceração estéril (devido a
hiper-hidrose e calçados
apertados), dermatite de
contacto (de hipersensibilidade de tipo IV a vários
materiais nos sapatos, particularmente cola adesiva,
compostos do tiuram nos
calçados de borracha e cromatos), dermatite de contacto irritativa e psoríase.
A forma intertriginosa
crónica caracteriza-se por
descamação, eritema e
erosão da pele inter e subdigital dos pés, afectando
mais comummente os três
artelhos laterais.
A tinha do pé ulcerativa
aguda (na maioria das
vezes causada por T. mentagrophytes var. interdigitale) tipicamente começa
nos 3º e 4º espaços interdigitais e estende-se para
o dorso lateral e/ou superfície plantar do arco. Essas
lesões dos artelhos são,
geralmente, maceradas e
têm bordas descamativas.
Infecção bacteriana secundária, celulite e linfangite

são complicações comuns.
Na forma vesicobolhosa, as vesículas se
desenvolvem nas plantas
e coalescem formando
b o l h a s ; é m e n o s f re quente e resulta de uma
erupção da tinha do pé
interdigital; os factores
de risco são sapatos muito
fechados, ambiente
húmido e quente.
Para prevenir recidivas
é recomendada a redução
da humidade dos pés e calçados. No período de calor,
usar calçados abertos ou
impermeáveis e trocar as
meias com frequência.
Os espaços interpododáctilos precisam ficar bem
secos após o banho. Produtos secantes também
são indicados, há opções
de pós antifúngicos (por
ex: miconazol), violeta de
genciana, compressas com
solução de Burow (5% de
sub-acetato de alumínio)
e solução de clorido de
alumínio, 20 ou 25%, à
noite por uma semana e
então uma a duas vezes/dia
como necessário.

HORIZONTAIS
1- Miradouro da (...), conjunto
de falésias no município da
Samba, em Angola. 4- Porção
de comida que se toma de uma
vez com o garfo. 11- Fêmea
do urso. 13- Ocupar o trono.
14-Camada exterior dos frutos.
16-Querido. 17- Rádio Nacional
de Angola. 18- Um certo.
20-Modo de dizer. 21- Redução
das formas linguísticas "a" e "o"
numa só. 22- Senão.
23-Preposição que indica destino,
fim. 24- Tremer de frio.
26-Perspicácia (figurado).
28-Casa de habitação. 29- Poeira.
31-Fileira. 32- Elogio. 33- Popular
(abreviatura). 34- Elimina.
36-Caixa de plástico, com
divisórias, utilizada no
transporte de bebidasengarrafadas.
38-Que tem data. 40- As regiões
superiores da atmosfera.
41-Coberto ou misturado com
areia. 42- Reza.

VERTICAIS
1- Ganha. 2- Deus do céu, na
Grécia Antiga. 3- Queima.
5- Atmosfera. 6- Que não é
imaginário. 7- Termo.
8- Cobrir de, ou tornar
semelhante a nata.
9- Que ou aquele que dá.
10-Fragrância. 12- Antes de Cristo
(abreviatura). 15- Apertar com nó.
19-Lugar de refúgio. 22- Voz do
gato. 23- Diz-se do número
inteiro que é divisível por dois.
24-Móvel velho e sem valor.
25-Linhas Aéreas de Angola.
26-Uniforme militar ou de uma
corporação. 27- Juntar.
29-Ter autorização para.
30-Poema dramático ou lírico
originário da Itália, cantado
com acompanhamento de
orquestra. 32- Flanco.
33-Penetra de festa.
35-Campeonato Africano das
Nações. 37- Segunda nota
musical. 39- Eles.

SUDOKU
Uma jovem ouviu dizer
que o máximo da
diversão é pescar no gelo.
Ela compra todos os
livros a respeito, vai para
Nova Iorque, compra o
equipamento necessário
e escolhe um bom lugar
para começar a pescaria.
Depois de se instalar, ela
começa a fazer um buraco
no gelo. De repente uma
voz avisa:
— Não há peixes debaixo
do gelo.
Espantada, ela desloca-se
para o lado e começa a
fazer outro buraco. Outra
vez uma voz avisa:
— Não há peixes debaixo
do gelo.
Preocupada, a loira
levanta-se, vai para o
lado oposto do gelo,
e começa a fazer outro
buraco. E, mais uma
vez, uma voz avisa:
— Não há peixes debaixo
do gelo.
Ela pára, e grita:
— É o Senhor, meu Deus?
A voz responde:
— Não, é o gerente do
campo de patinagem
sobre o gelo.

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

SOLUÇÕES

dos problemas do dia 16 de Setembro de 2022

PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS
1-LUA. 4- GARFADA. 11- URSA. 13- REINAR.
14- CASCA. 16- AMADO. 17- RNA. 18- TAL.
20- TOM. 21- AO. 22- MAS. 23- PARA.
24- TIRITAR. 26- FARO. 28- LAR. 29- PÓ.
31- ALA. 32- LOA. 33- POP. 34- RISCA.
36- GRADE. 38- DATADO. 40- ÉTER.
41- ARENOSO. 42- ORA.
VERTICAIS
1-LUCRA. 2- URANO. 3- ASSA. 5- AR.
6- REAL. 7- FIM. 8- ANATAR. 9- DADOR.
10- AROMA. 12- AC. 15- ATAR. 19- ASILO.
22- MIO. 23- PAR. 24- TRASTE. 25- TAAG.
26- FARDA. 27- ALIAR. 29- PODER.
30- ÓPERA. 32- LADO. 33- PATO. 35- CAN.
37- RÉ. 39- OS.

SUDOKU

SETE
DIFERENÇAS
• O bigode,
• A camisola,
• O rádio,
• O olho,
• A orelha,
• Os dedos,
• Os óculos.
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CENTENÁRIO DE NETO

Angolanos e cubanos
festejam centenário
de Neto

DR

Cidadãos angolanos e cubanos, bem como membros do corpo diplomático
acreditados na capital cubana (Havana) deram início, esta semana, às homenagens
pelo centenário do nascimento do fundador e primeiro Presidente de Angola António
Agostinho Neto. O início das actividades foi marcado pela deposição de uma coroa de
flores, pela embaixadora de Angola em Cuba, Maria Cândida Teixeira, ao monumento
do líder angolano no parque dos heróis. Na ocasião, a diplomata angolana lembrou
que os angolanos devem celebrar o centenário do pai da nação angolana, com toda
dignidade que é merecida. A diplomata angolana, inaugurou ainda na Casa da
Cultura de Angola uma exposição fotográfica e literária que retrata a vida e a obra do
líder angolano que proclamou a independência de Angola em 1975. O legado político
e cultural de Agostinho Neto, foi abordado durante uma conferência denominada
“Angolanos de mãos dadas para um futuro”, tendo o painel de conferencistas
contado com intervenções do director do centro Fidel Castro, René González Barrios;
a vice-presidente da associação Cuba-África, Noemí Benítez; o primeiro embaixador
de Cuba em Angola, Oscar Oramas Oliva, e da historiadora e ex-ministra da Cultura de
Angola, Rosa Cruz e Silva. As homenagens a Agostinho Neto prosseguem durante
todo o mês de Setembro com várias actividades.

DR
DR

PEDIDO DE NOIVADO

ANIVERSÁRIO NATALÍCIO

Clénio e Clésio Gomes

somam e seguem

DR

Henesse Cacoma
partilha detalhes
da festa
A actriz e apresentadora Henesse Ferreira
Cacoma, partilhou os detalhes do seu pedido de
noivado com Bruno Ivo. O pedido de noivado que
aconteceu no sábado, 10, ficou marcado com a
presença de várias figuras conhecidas da nossa
praça. Na segunda-feira, 12, a apresentadora
partilhou um conjunto de fotografias em que
surge acompanhada do noivo em momentos de
alegria e nostalgia. Na secção de comentários,
vários internautas endereçaram mensagens de
felicitações ao casal de apresentadores pelo
pedido de noivado. “Parabéns ao casal.
Aguardamos pelo casamento”, comentou um
internauta. O noivado dos apresentadores Bruno
Ivo e Henesse Cacoma decorreu no Complexo Paz
Flor, em Luanda. Gente endereça ao casal, as
nossas felicitações. As imagens publicadas são da
inteira responsabilidade de Henesse Cacoma.

Os gémeos Clénio e Clésio Gomes estão de parabéns. Os responsáveis de
uma das maiores instituições gestoras de carreira artística e promotora de
eventos, a Clé Entertainment, celebraram na terça-feira, 13, mais um
aniversário natalício. Figuras ligadas ao mundo da música e a gestão de
carreira artística, Clénio e Clésio Gomes foram alvo de milhares de mensagens
de felicitações de parte da comunidade artística nacional com realce para os
artistas agenciados pela Clé Entertainment. A CLÉ Entertainment congrega no
seu elenco de artistas nomes como Preto Show & Filho do Zua. Gente
aproveita a ocasião para endereçar as nossas felicitações aos manos Clénio e
Clésio Gomes e somem mais anos!

DR
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PROGRAMA “HOMENAGEM À KIZOMBA”

PAÍSES BAIXOS
DR

Eduardo Paim e Moniz de
Almeida ensinam músicos
da nova geração
Eduardo Paim e Moniz de Almeida juntam-se aos músicos da nova
geração em “Homenagem à Kizomba”. Em nota endereçada ao Gente
pelos editores do programa televisivo AO VIVO, da ZAP VIVA, os músicos
Eduardo Paim e Moniz de Almeida estarão frente a frente, numa edição
que será transmitida no domingo, 18. Entre os músicos convidados da
nova geração, constam Ivan Alekxei, Livongh, Hélvio e Roxane. "O ZAP
Estúdio produziu um harmonioso concerto no qual Eduardo Paim, Moniz
de Almeida, Livongh, Hélvio, Ivan Alexei e Roxane cantaram e
interpretaram músicas que foram e são sucesso nas pistas de dança de
Angola, Moçambique e Portugal", realça o excerto da nota.

Swelia António
recebida em audiência
pela embaixadora de Angola
LUANDA

Arcélio Tivani dá dicas
sobre educação financeira

A Miss Angola 2022, Swelia António, esteve em trabalho durante vários dias, nos
Países Baixos. A detentora da coroa da mulher mais bela de Angola, durante a sua
estadia aproveitou a ocasião para visitar as instalações da Embaixada de Angola,
naquele país. Durante a visita às instalações da representação diplomática de
Angola, Swelia António teve a oportunidade de manter um encontro de cortesia
com a embaixadora de Angola, Maria Isabel Encoge, onde falou sobre os projectos
a serem desenvolvidos ao longo do seu mandato. A embaixadora ficou encantada
com os projectos da Miss Universo Angola 2022, nos domínios da luta pela
emancipação feminina e o combate a violência doméstica. “Nós vamos trabalhar
juntas nestes projectos, por serem bastante interessantes”, afirmou a
embaixadora de Angola, nos Países Baixos.

DR

O académico e empreendedor Arcélio
Tivani, uma das grandes referências de
educação financeira de Moçambique, esteve
em Luanda, onde realizou várias prelecções.
Escritor, docente e especialista em Educação
Financeira, está em Angola, numa iniciativa
da escritora e consultora de imagem, Marleyh
Selo. A utilização e exploração correcta da
mente, como uma ferramenta poderosa no
processo de gestão financeira é uma das
inúmeras questões a serem abordadas
durante a palestra agendada para o próximo
sábado, 24, na cidade de Benguela,
subordinada ao tema “Quanto dinheiro você
quer?”. Da agenda de trabalho em Angola,
Arcélio Tivani, vai dissertar, para casais, o
tema “Dinheiro no casamento”, isto é, no
próximo dia 30, do mês em curso. No dia 1 de
Outubro, está agendada a palestra “A forma
certa de usar a mente para fazer mais
dinheiro”. Arcélio Carlos Tivane nasceu em
Manjacaze, na província de Gaza,
Moçambique. É licenciado em gestão de
empresas pela Universidade Eduardo
Modlane. Em 2016, ganhou o prémio de
melhor jovem empreendedor no âmbito das
100 melhores pequenas e médias empresas
moçambicanas (PME).
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ALUSIVO AO CENTENÁRIO DE AGOSTINHO NETO

Circuito Internacional de Teatro
marcado por ousadia e união
Cai hoje o pano sob a sétima edição da festa das artes cénicas, do projecto “Cultura para todos”, durante
uma gala a realizar-se no Centro Cultural Brasil-Angola, na Baixa de Luanda
EDIÇÕES NOVEMBRO

Manuel Albano
A sétima edição do Circuito
Internacional de Teatro (CIT)
encerra, hoje, às 18h30, com
a realização da gala final, no
Centro Cultural Bra sil Angola (CCBA), na qual serão
distinguidos os melhores
participantes deste ano e a
exibição do espectáculo de
teatro“Ekatombe”, do projectoAffroThèâtro.
Segundo o programa a que
o Jornal de Angola teve
acesso, despois da exibição
da peça de teatro, está prevista a intervenção da directora do CCBA, que vai proferir
algumas palavras de boasvindas aos presentes. Este
ano, actores e agentes ligados
ao movimento artístico e
cultural que ao longo dos
últimos anos se destacaram,
em prol da preservação,
valorização e divulgação,
s erão di stinguido s com
diplomas de mérito, numa
iniciativa do Governo da
Província de Luanda (GPL),
inserida nas actividades do
centenário do Primeiro Presidente da República e Poeta
Maior, Agostinho Neto, que
se comemoram amanhã, 17
de Setembro.
O programa do encerra m e n t o d o C I T p revê ,
igualmente, as intervenções da direcção do festival
e da Comissão Nacional
para a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), assim como de
um representante do GPL.
Para animar a “festa do teatro”, o tenor Emanuel Mendes vai se apresentar em

Grupos realçam o legado
de Neto em palco

Projecto AffroThèâtro exibe, hoje, a peça “Ekatombe” no encerramento do festival de teatro
duas ocasiões, interpretando
alguns temas da poesia de
Neto musicalizados, bem
como do seu repertório.
O tenor Emanuel Mendes,
em 2015 e durante dois anos,
fez parte do elenco residente
do Teatro de Oldemburgo,
conceituada casa de ópera
da Alemanha. Professor de
música, o seu nome está
associado aos projectos Bantu
Voices e Os Líricos, e é formado em canto lírico, pelo
Instituto Superior de Arte
de Cuba.
O último bloco está reser-

vado às distinções dos grupos
que participaram na sétima
edição do CIT, numa iniciativa da organização. Este ano,
o festival abrange as províncias do Bengo e Huíla.
Segundo a organização,
esta edição do CIT fica marcada pela diversidade, ousadia e união entre os grupos
de teatro nas escolhas dos
temas em homenagem ao
centenário do nascimento
do Primeiro Presidente da
República, Agostinho Neto,
que se comemora amanhã,
17 de Setembro.

Esta edição do CIT abriu
no dia 17 de Agosto, no Elinga
Teatro, na Baixa da cidade
de Luanda, com a exibição
do espectáculo “Ekatombe”,
do projectoAffroThèâtro.
O Kulonga Teatro foi o
único grupo inscrito que não
se exibiu, nesta edição do
CIT, devido a morte do seu
actor e director artístico,
Afonso Dinis Amankwah,
ocorrida no passado mês de
Agosto, em Luanda. O grupo
tinha preparado para a “festa
do teatro”, o espectáculo
“Não Apaguem”.

O director-geral do projecto “Cultura para Todos”, promotora
do CIT,Adérito Rodrigues “BI”, em declarações, ontem, ao
Jornal de Angola, referiu que nesta edição participaram os
grupos Elinga Teatro, com a peça “Amêsa ou a Canção do
Desespero”, Maxossi Teatro “O Herói Inesquecível”, GTO
Angola “Palavra de Ordem”, Alunos do Complexo Escolar
de Artes (CEART) “O Fim do Humanismo”, Horizonte Njinga
Mbande “Encontro”, Bando Justiça e Artes “Loucas e Porcas”,
Conjuntura de Artes “Fulana, Sicrana e Beltrana”, Dois 100
“Tempos e Contra Tempos”, Grutiji “Ensaiando Manguxi”,
Yetu a Yetu “As Freiras”, Catarcis Teatro “A Estatua na 1ª
Pessoa”, Fofartes “Não Ria, Recflita”, XabadaWiza “Quer
Me Atrofiar”, Projecto Invasão Cénica “Cuidado Com o Cão”
e Julu “Ainda o Meu Sonho”.
Exibiram, igualmente,espectáculos de teatro, este
ano no CIT, os grupos EtuNgo com a peça “O Legado
de Neto”, MulongiYaNbote, com “The Bombo isMolhed”,
Nova Cena “Upica”, CIA Vela “Ilusões da Fé” e oprojecto
AffroThéâtro “Ekatombe”. O grupo G. T. Luzoartes
fez uma retrospectiva do continente com a peça “Kutakani Africana”.
O Ndokweno Artes exibiu a peça “O Ditador Será Fatigado”,
o Kalunga Teatro encenou a peça “Rei Sem Coroa”. O grupo
Kipapumunu exibiu uma peça sobre o processo de escravatura
no continente africano, intitulada “Choro de África”, o
Feloma Mussanzala apresentou “Pão da Memoria”, Bucos
Produções “Não Há Sistema é Luanda”, Twabixila com “Personagens Factos e Fotos”, enquanto o grupo Njila Teatro,
com “Sonhos de Rua”. O grupo Agu Água Performance exibiu
“Kilamba o Grito dos Pulmões”.
O Enigma exibiu a obra “Cangalanga a Doida dos Cahoios”,
o Nkailo Teatro, a peça “Reflexos”, o grupo Madiwano apresentou o espectáculo “Mantsanga Mama”, o Desejados da
Kianda, a peça “Má Informação Congénita”, Resgarte, com
“Só Mais Um Dia”, o projecto Atelier D’Artes Lucengomono,
com o espectáculo “Versos Diversos” e o Tunjinguenji exibiu
“Vultos e Espinhos”.
O Kulonga Teatro foi o único grupo inscrito que não se
exibiu, nesta edição do CIT, devido a morte do seu actor
e director artístico, Afonso Dinis Amankwah, ocorrida no
passado mês de Agosto, em Luanda. O grupo tinha preparado
para a “festa do teatro”, o espectáculo “Não Apaguem”.

EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS

Feira do Herói Nacional encerra amanhã em Viana
EDIÇÕES NOVEMBRO

Obras de arte que retratam feitos de Neto

Uma Feira doHerói Nacional,
inserida ao centenário do primeiro Presidente da República
de Angola, António Agostinho
Neto, decorre desde quartafeira e até amanhã, no município de Viana, em Luanda.
O evento conta com varias
exposições artísticas e culturais, com destaque para
mostras de obras literárias
de Agostinho Neto, cestarias,
roupas africanos e produtos
higiénicos.
Na abertura da feira, o
administrador Municipal de
Viana, Demétrio de Sepúlveda, destacou a figura do
“Herói Nacional” como um

homem que num contexto
internacional bastante conturbado e num clima de
extrema instabilidade interna
de forma destemida e honrosa,
ousou proclamar perante
África e o mundo a Independência da República de Angola.
Realçou que nestes 100
anos de Agostinho Neto
deve-se assumir o compromisso de honrar e perpectuar
da melhor forma, o legado
deixado pelo “guia imortal”
e Fundador da Nação que
tem sido divulgado pela fundação qual é patrono.
O administrador informou
que em quatro anos de pre-

sidência, o Herói Nacional
passou por vários pontos do
país, hoje quase desconhecidos por muitos angolanos.
“Devemos resgatar, preservar e divulgar estes locais.
Foi Agostinho Neto que nos
anos 70 aconselhava que os
angolanos explorassem mais
o nosso país”, disseDemétrio
de Sepúlveda, que destacou,
por outro lado, que no ano do
seu centenário, assinalou-se
igualmente o período em
que o país realizou as suas
quintas eleições, as quartas
em ciclo contínuo, numa
clara estabilização do processo de democratização.

EDIÇÕES NOVEMBRO

Administrador de Viana na abertura da feira
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“CORES E PAZ NA GÉNESIS DE JAZZ”

Músico Verbo NVD
interpreta êxitos
Roque Silva
O músico Verbo NVD é o
cabeça de cartaz de um concerto, hoje, com início às
20h00, no espaço Living
Lounge, na avenida 21 de
Janeiro, no Morro Bento, em
Luanda, em que participam
outros nomes e vozes que
procuram afirmar-se no mercado nacional.
O Jornal de Angola soube
da produção que o concerto
foi montado para 1h20, durante
o qual participam, na qualidade de convidados, os músicos Jay Lourenzo e L’ Vincy,
dois nomes conhecidos do
género de música pop/alternativo e moderna.
O repertório escolhido é
diversificado, pois os temas
alinhados são dos géneros
kilapanga, jazz, soul music,

blue, r&b, ghetto zouk, naija
e rap.Um vídeo dos ensaios
partilhado pelos músicos dá
conta que integram no alinhamento as canções “Eu
sou Angola ”, “Cinderela”,
“Dama do Bandido”, “Ampulheta” e “Ela Pensa que é fiel”,
de Verbo NVD, “Angola
Avante”, “Tento respirar”,
“Eu sou de ti” e “Ilusão”, de
Jay Lourenzo, “Destino”,
“Boca Azul”, “Frágil”, “Yoyo”,
“Meu Tesouro”, de L’ Vincy.
Verbo NVD lançou os discos “O grito do silêncio”,
“Wakanda” e “Receita”.
Apesar de não ter um nome
sonante no mercado, é proprietário e director da produtora Injúria Inc. O músico
já trabalhou com vários
nomes da música angolana,
entre os quais Lil Saint,
Edmásia e Jay Oliver.
DR

Músico Verbo NVD actua esta sexta-feira no Living Lounge

COMEMORAÇÃO

Afrika Film Festival Köln
exibe filmes angolanos
O alemão AfrikaFilm Festival
Köln, que teve início ontem,
pinta o cinema com as cores
de Angola. Na comemoração
dos 30 anos do festival, o realizador angolano, Fradique,
será o padrinho desta edição,
que conta com a exibição de
filmes nacionais como ‘Nossa
Senhora da Loja do Chinês’,
presenças dos realizadores
Ery Claver e Kamy Lara e
ainda uma actuação da cantora Aline Frazão.
Criado em 1992, o festival
começou como uma
pequena selecção de filmes
da África Ocidental exibidos
em Filmpalette , o mai s
pequeno cinema da cidade
alemã de Colónia, tornandose 30 anos depois no maior
evento da indústria cinematográfica alemã com conteúdo contemporâneo de
todos os regiões de África e
da diáspora.
"O Futuro - Visões de
África" é o foco desta edição,
um tema pensado na programação clássica do festival
que apresenta os fundadores
visionários de cinemas africanos independentes, como
ponto de partida que pretende reflectir a actual produção cinematográfica em

África e pensamentos sobre
o futuro do cultural, tanto no
continente como na sua diáspora. Além do padrinho do
festival, Angola vai estar presente com exibição de cinco
filmes que se enquadram na
categoria 'Focus Angola' e
na 'Curtas Africanas', com
direito a mesas de debates
a seguir às exibições.
No festival, serão exibidos
os filmes angolanos 'Nossa
Senhora da Loja do Chinês'
de Ery Claver, 'Elinga Teatro
1988/2018' de Paulo Azevedo, 'Vou Mudar a Cozinha'
de Ondjaki, 'Moça de Denis
Miala' e 'Nzinga Ngola' de
Realização Colectiva, todos
incluídos na categoria 'Focus
Angola' e 'Curtas Africanas',
sendo que as Mesas de Debates terão como convidados
os realizadores Fradique,
Ery Claver e Kamy Lara, os
dois últimos convidados pela
organização do festival.
Angola estará também
presente nas celebrações
de encerramento do festival através do concerto
da cantora Aline Frazão,
que apresentará o seu mais
recente álbum 'Uma
Música Angolana', no dia
25. de Setembro.

Joyce Jazz apresenta pinturas
na galeria Tamar Golan
A inauguração da exposição
individual de Joyce Jazz, intitulada “Cores e Paz de Joyce
na Génesis de Jazz”, é inaugurada hoje, às 18h00, na galeria Tamar Golan, seguido do
concerto musical “Massemba
Jazz”, com Vladimiro Gonga,
uma iniciativa da Fundação
Arte e Cultura.
“Cores e Paz de Joyce na Génesis de Jazz” apresenta uma
viagem colorida, por meio de
pinceladas soltas, acabando
por trazer memórias e influências, muito claras, do grande
mestre Paulo Jazz.
A exposição ficará patente
ao público até ao próximo dia
14 de Outubro, podendo ser
visitada de segunda a sextafeira, das 9h00 às 17h00, na
galeria Tamar Golan, na Ilha
do Cabo.
Joyce Jazz é pintora, desenhadora e Youtuber. Desde
muito cedo que foi influenciada o gosto pelas artes plásticas pelo pai, o Mestre Paulo
Jazz. Tudo que sabe sobre as
artes plásticas aprendeu na
Escola Paulo Jazz. No seu
percurso de aprendizado,
participou no seminário de
cerâmica, em Luanda, no
ano de 2006, realizado pela
União Nacional dos Artistas
Plásticos (UNAP) e BARRACHA-Fornos e Tecnologias
Termodinâmicas.
As suas obras encontramse espalhadas em colecções
particulares, galerias de África,
Europa, Ásia, Américas do
Sul e do Norte. Os seus trabalhos também são conhecidos na China, Estados
Unidos, França, Portugal, Londres. Participou em exposições

DR

Artista mostra uma viagem colorida com influências do pai
colectivas com artistas de referência tais como Paulo Jazz,
Paulo Kapela e António Olé.
Em 2018, teve algumas
aulas com o professor brasileiro
David Pedrosa. Em 2019, participou na Exposição Universal
Beyond The veil Women’s art
in Honor of the 58th Venice
Biennale 2019. Desde pequena
na companhia de Paulo Jazz
que tem participado em exposições colectivas na UNAP,
Casa Azul de Nuno Pimentel,
FENACULT, Plasticidades AntiCovid-19, Tributo a Paulo Jazz
e Cores de Guardiães.~

“Massemba Jazz”
Uma hora depois da inauguração da exposição, o
músico Vladimiro Gonga
actua, no Wyza Anfiteatro,
na Fundação Arte e Cultura,
para a apresentar temas do
disco “Massemba Jazz” e
alguns do “Uazekele”, seu
próximo álbum, comosuporte
da Gonga e Banda.
Vladmiro Gonga, bem
conhecido nas vertentes, nacional e internacional, destacase pela fusão rítmica das suas
músicas (bem assentes em
África) e sonoridades que cami-

FOTÓGRAFO ANGOLANO APRESENTA RETRATOS

nham entre o jazz e bossa nova.
Numa busca criativa, traz novas
nuances à música popular
angolana e propõe uma apresentação intimista, reforçando
a atmosfera jazzística. Com
um estilo experimental bastante
antigo, é produtor e arranjista
de suas próprias obras. Entre
os seus sucessos musicais destacam-se “Massemba Jazz”,
“A Valsa da Zungueira”, “NgongoYetu”, “Querer o bem”,
“ Weza ” , “ Ortogra fia d o
Semba”, “Saudade sem idade”,
“Só amor”, “Etchi” e “Influências do Semba”.

DR

Edson Chagas expõe em Lisboa
Edson Chagas, reconhecido
fotógrafo e fotojornalista
angolano, vai apresentar uma
nova exposição a solo, intitulada Factory of Disposable
Feelings, a partir do dia 23
de Setembro, no Centro de
Investigação Artística Hangar
(Lisboa), ficando aberta até
5 de Novembro.
Com a curadoria de Ana
Balona Oliveira, Edson Chagas: Factory of Disposable
Feelings é uma série fotográfica realizada no bairro
do Cazenga, em Luanda,
Angola, entre 2017 e 2018.
Tendo sido anteriormente
exibida a solo apenas na
Cidade do Cabo, na África
do Sul, em 2019, a mostra
surge agora pela primeira
vez em Lisboa numa nova
configuração, incluindo imagens inéditas.
A série dá continuidade
às indagações que singularizam a obra de Chagas,
nomeadamente a atenção às
relações vivenciais e afectivas
que os sujeitos estabelecem

com objectos e espaços quotidianos, contrariando rápido s ritmo s de con sumo
através de um olhar desacelerado que perscruta em
proximidade matérias, formas e texturas descartadas.
Contudo, a série marca
simultaneamente uma espécie de viragem, na medida
em que, ao contrário de
séries anteriores realizadas
em vários espaços públicos
urbanos a Norte e a Sul,
vagamente identificados (as
ruas e praias de Luanda,
Veneza, Londres e Newport,
etc.), nesta, pela primeira
vez, o fotógrafo concentrouse nos espaços interiores e
exteriores de uma arquitectura específica.
Trata-se da Fábrica Irmãos
Carneiro, no Cazenga, em
Luanda, uma antiga fábrica
têxtil fundada no período
colonial, que, pertencendo
a uma família luso-angolana,
continuou a laborar após a
Independência de Angola e
durante as várias fases da

guerra civil (1975-2002), produzindo lençóis, fraldas e uniformes militares, etc. Mais
recentemente, foi redireccionada para a produção de utensílios agrícolas, tendo sido
parcialmente abandonada.
Edson Chagas ficou conhecido após a sua série Found
Not Taken ter sido apresentada
no Pavilhão de Angola, na 55.ª
Bienal de Veneza, em 2013. A
obra valeu-lhe o Leão de Ouro
na categoria “Melhor Pavilhão
Nacional”.
O trabalho do artista angolano fazia parte do projecto
curatorial criado por Paula
Nascimento e Stefano Pansera – intitulado Luanda,
Cidade Enciclopédica -,
baseado nas fotografias captadas por Edson Chagas na
capital angolana.
Chagas também foi um
dos três finalistas seleccionados para o Prémio Novo
Banco Photo 2015, tendo
apresentado, na altura, um
trabalho que reunia fotos e
um vídeo sobre os diversos

Fotógrafo regressa ao evento
depois da exposição em 2019
usos de uma praia na Ilha
do Cabo, desenvolvendo
uma reflexão sobre a percepção que as pessoas têm
dos lugares.
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PESCA DESPORTIVA

Prova agita águas
das Palmeirinhas
Álvaro Alexandre
As capturas dos primeiro e
último peixes são as duas
principais atracções do II
Torneio Palmeirinhas Azul,
agendado para amanhã, das
7 às 11h00, na praia das Palmeirinhas, região costeira
do Sul de Luanda.
A extraordinária aposta,
extra concurso, envolve apenas
as equipas da Pura Vida, Salty
Fishing Team e Birrentos.
A tripla assume uma meta
desafiante de ser a primeira e
a última a conseguir os peixes
pontuáveis. Nessa empreitada
estão Alberto Biamonti (Salty
Fishing Team), Abraim Silva
(Pura Vida) e Nuno Abohbot
(Birrentos).
Nas inscrições confirmadas estão contabilizadas 22
equipas: Maduras, Brigomar,
Pura Vida, Veracious Fishing
Team, Dragões, Trader Fishing Team, Focka Fishing
Team, Ti Parguete, Tubarões
Fishing Team, Nikka, De
Guimbles e Salty Fishing
Team, Black Team, Birrentos,
Doctor Pesca,Vipe Fishing
Team, SPC - C.D.T.C.P.B,

Ferramisso, Insolentes, Gladiadores Fishing Team, Medur
e Stone Brothers.
Durante as 4 horas de concurso só é permitido pescar
os seguintes peixes: prata
(200 pontos); pungo, pargo
e barbudo (8 pontos por kg),
viola e macoa (7 pontos por
kg), corvina (5 pontos),
outras espécies com escama
(2 pontos) e outras sem
escama (1 ponto).
Esta é a segunda prova do
Campeonato Nacional de
Lançamento de Costa.
A primeira foi realizada no
primeiro fim de semana deste
mês, e a última será denominada “Lança na Espuma”, cuja
disputa está prevista para o dia
1 de Outubro. A classificação
Nacional é a seguinte: Salty
Fishing Team (10), Birrentos
(7), Gladiadores (6), Brazucas
(5), Pura Vida (4), Insolentes
(3), Focka Fishing Team (2),
Veracious (1), Brigomar, De
Guimbles (0), Dragões (0), Ferramisso (0), Nikka (0), Ti Parguete (0), Trader Fishing Team
(0), Tubarões Fishing Team (0),
Vipe Fishing Team (0), Doctor
Pesca (0) e Os Black Team (0).
DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Peixes capturados são pesados e depois devolvidos ao mar

BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS

Huambo acolhe jogos
do Nacional feminino
António Cristóvão
A I edição do Campeonato
Nacional na classe feminina
de basquetebol em cadeira de
rodas disputa-se, de 25 deste
mês a 2 de Outubro, no Pavilhão Osvaldo Serra VanDúnem, na cidade do Huambo,
com a participação de seis
equipas de quatro províncias.
Trata-se das equipas Amigas
do Inácio Simão Capita e Amigas do Avelino Wassuca “Tramagal”, ambas do Huambo,
Centro de Reabilitação de Viana
e INAFOB, de Luanda, e Mistos
do Bié e de Benguela.
Os jogos serão disputados
no período da manhã e à tarde,
no sistema de todos contra
todos a uma volta, qualificando-se para as meias-finais
as quatro primeiras.
Para esta competição, o
Comité Paralímpico Angolano (CPA) nomeou seis árbitros, sendo coordenador
Michel Paulo, de Luanda.

Bruno Calufeli (Benguela),
William Kiaba, Ismael Gil,
Andrade Gonçalves (Luanda)
e Frederico (Bié) são os árbitros
escolhidos pela organização.
Para juízes de mesas foram
seleccionados Francisco Kabila
“Pavi”, Paula Vunge e Elizabeth de Castro, da província
de Luanda, Delfina Francisco
(Cuanza-Sul) e um membro
da Associação Provincial de
Basquetebol do Huambo.
Miguel Francisco, de Luanda,
e Carlos Celestino (Bié) são os
mecânicos indicados.
Paula Vunge coordena a
comissão de classificadora
das atletas, que integra ainda
Elizabeth de Castro e Delfina
Francisco. Lino Chimuco
coordena a organização do
Campeonato Nacional, tendo
como adjuntos Moniz Marques (técnico e desportivo)
e Michel Paulo (arbitragem).
As delegações são esperadas, no dia 24 do corrente,
na cidade do Huambo.

Breves
PROPRIETÁRIO DOS SUNS
SUSPENSO E MULTADO
POR RACISMO E MISOGINIA
A NBA anunciou, na terçafeira, um pesado castigo
para Robert Sarver.
O dono dos Phoenix Suns
(equipa masculina) e
accionista maioritário
dos Phoenix Mercury
(equipa feminina) foi
suspenso por um ano
e multado em 9,9 milhões
de euros.
Em causa está uma
investigação feita pela NBA,
que descobriu que
Sarver fazia comentários
sexuais sobre
a aparência física de
funcionárias e teve conduta
física inapropriada
para com funcionários
masculinos. Além disso,
foram encontradas
também provas
de comentários
racistas e linguagem obscena
em contexto laboral.
DJOKOVIC AUTORIZADO
A DISPUTAR O OPEN
DA AUSTRÁLIA EM 2023
O jornal australiano Herald
Sun garantiu, na terça-feira,
que Novak
Djokovic já recebeu ‘luz
verde’ para participar no
Open da Austrália
em 2023, depois de, na
edição deste ano, ter sido
deportado num
mediático braço de ferro
com a Justiça do país, por
não estar vacinado
contra a Covid-19.
O novo Primeiro-Ministro
do país, Anthony Albanese,
já terá comunicado
ao sérvio que tem as portas
abertas para participar no
primeiro Grand
Slam da próxima época.
Em 2022, Djokovic acabou
por disputar apenas dois
torneios do Grand
Slam - venceu Wimbledon,
batendo Nick Kyrgios na
final, para chegar
aos 21 títulos.
LUKA DONCIC
DESOLADO COM
DERROTA FRENTE
À POLÓNIA
Num jogo intenso, Luka
Doncic e a Eslovénia foram
eliminados do
Eurobasket. O base dos
Mavericks jogou infiltrado e
reconheceu não ter
jogado na melhor forma
física, após ter sofrido uma
entorse no tornozelo
direito na última segundafeira, segundo o jornal
Marca.
Isso reflectiu-se na exibição,
terminando o jogo com 14
pontos, sendo que apenas
acertou cinco lançamentos de
15 tentativas e foi expulso ao
cometer cinco faltas no jogo.
Luka Doncic recusou olhar
para a lesão como a razão
da eliminação: “A
minha lesão não é o motivo
da derrota. Eu joguei muito
mal. Desapontei
a minha equipa e todo um
país que nos estava a apoiar.
Vou rever este
jogo para melhorar.”
Assim, a Eslovénia não
poderá revalidar o título
europeu que venceu
há cinco anos.

ANDEBOL FEMININO

“Belinha” reforça militares
na prova africana de clubes
Jogadora angolana rescindiu contrato com equipa romena
e entra no leque de opções do treinador José Terça Chuma
EDIÇÕES NOVEMBRO

Central vai ajudar equipa do 1º de Agosto a lutar para a reconquista do troféu continental

Teresa Luís
Após um mês e meio ao serviço do Rapid Bucareste, da
Roménia, a central Isabel
Guialo “Belinha” reforça o
1º de Agosto na Taça dos Clubes Campeões de andebol
sénior feminino, revelou o
treinador José Chuma.
Em declarações ao Jornal
de Angola, o técnico explicou
que a internacional angolana
rescindiu o contrato com a formação romena, pelo que vai
integrar o leque de opções para
a disputa da prova continental,
a decorrer na Tunísia, de 30
do corrente a 9 de Outubro.
“ Já tínhamos a intenção
de contar com os préstimos
dela. A ideia era dirigir uma
carta ao Rapid Bucareste.
Desconheço as razões da
rescisão do contrato. Acredito que nos próximos dias
ela estará em Luanda, por

isso vamos contar com ela
para mais uma empreitada”, explicou.

“Já tínhamos a
intenção de contar
com os préstimos
dela. A ideia era
dirigir uma carta ao
Rapid Bucarest .
Desconheço as
razões da rescisão
de contrato.
Acredito que nos
próximos dias
estará em Luanda”

De 32 anos, 1,71 metros,
71kg, Belinha pretendia vestir
as cores do Rapid por uma
época. Alcançar outros patamares, conquistar prémios
individuais e colectivos eram
as ambições da atleta for-

AFRICANO DE XADREZ INDIVIDUAL

Combinado angolano
embarca para a Nigéria
Álvaro Alexandre
A delegaçãoangolana embarca
amanhã, às 20 horas, no Aeroporto Internacional 4 de Fevere i ro , pa ra d i sp uta r o
Campeonato Africano de
Xadrez Individual, a decorrer
de 17 a 28 deste mês, na cidade
de Lagos, Nigéria.
O Mestre Internacional (MI)
Amorim Agnelo, seleccionador
nacional, vai conduzir um quarteto de campeões, cuja mascote

é o Mestre Internacional David
Silva. A Selecção Nacional integra, também, a Mestre Internacional(MI) Esperança Caxita,
campeã nacional, a Mestre FIDE
(MF) Luzia Pires, campeã da
Zona Africana 4.5, e a aspirante
a MF Jemima Paulo, campeã
africana Sub-16.
O vice-presidente da
Fe deração Angolana de
Xadrez (FAX), António Assis,
garante que Angola vai conseguir resultados positivos.

mada no ASA. Além da breve
estada no Rapid Bucareste,
no currículo da Jogadora Mais
Valiosa (MVP) do último africano destacam-se ainda as
passagens no Atlético Guardes, de Espanha, Kisvárdia
Kézilabda, da Hungria, e CJF
Fleury Loiret, de França.
Asmilitaresprojectamacompetição, organizada pela Confe d e ração A f r i ca n a d a
modalidade(CAHB),noPavilhão
Paulo Bunze, com o objectivo
de revalidar o título.
Ontem, Chuma e comandadas cumpriram folga e hoje
retomam a preparação, com as
atenções viradas para os conteúdos técnicos e tácticos. As
rubro e negras jogam a fase preliminar da Taça dos Clubes Campeões no Grupo B, com o DGSP
(Congo), TKC (Camarões), Club
Feminin Boumerdes (Argélia),
Club du Sport femoknie(Tunísia)
e Grasshoppers (Nigéria).

“Estamos a levar para a
Nigéria um grupo bastante
coeso, experiente e com o
foco bem direccionado. A
grande aposta é na Selecção
Nacional feminina. A mesma
foi criada com as três melhores
jogadoras do momento. Temos
grandes hipóteses de conseguir
medalhas. O MI David Silva,
campeão nacional, tem as
bases bem consolidadas e tem
experiência suficiente para
ultrapassar qualquer dificuldade. O facto de ser o único
xadrezista masculino não
diminui as suas possibilidades
de lutar com outros gigantes
de África e surpreender o
pódio. Tem grande margem
de progressão e potencial para
alcançar o título de GM”, concluiu o dirigente federativo.
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Tricolores vão procurar encerrar a eliminatória com resultado histórico na competição

Petro realiza último treino
para jogo com Black Bulls
Alexandre Santos faz antevisão da partida antes do treino
em regime aberto para a imprensa durante 15 minutos
Paulo Caculo
Uma sessão de correcção de
estratégia marca, hoje, às
10h00, no Catetão, o último
ensaio de preparação do Petro
de Luanda, na antecâmara
do jogo com os Black Bulls
de Moçambique, agendado
para amanhã, às 16h00, no
E s t á d i o Na c i o n a l 1 1 d e
Novembro, válido para a
segunda mão da eliminatória
da ronda preliminar de
acesso à fase de grupos da
Liga dos Campeões Africanos
de futebol.
Depois de três sessões de
treino à porta fechada, o
representante angolano abre
os portões aos jornalistas em
véspera de um jogo em que
parte em condições privilegiadas de carimbar o !pass a p o r t e ! p a ra a ú l t i m a
eliminatória, mercê da vantagem confortável de 3-0,
trazida do desafio da primeira
mão, disputado em Maputo.
A p r e p a ra ç ã o , d e s t a
manhã, deve incidir, seguramente, sobre os exercícios
de correcção da estratégia
de jogo e modelo táctico
desejado, tendo em vista o
objectivo de !arrumar! de
uma vez por todas com os
Black Bulls.
Apesar da vantagem, não
s e prevê q ue o Petro de
Luanda poupe o adversário
moçambicano de nova derrota. Antevê-se, por isso, que
os tricolores estejam a preparar para este jogo uma exib i ç ã o q u e l h e s p e r m i ta
assumir, desde cedo, as rédeas
da partida e tomar de assalto
o último reduto dos !touros!.
Precavido de que os Black
Bulls não virão para este jogo
fazer turismo, os tricolores
prestam, igualmente, cuidados à defesa, para evitarem
sofrer riscos desnecessários.
Aliás, a promessa do treinador do campeão moçam-

bicano de protagonizar a
!remontada! em Luanda,
deve ser levada em conta,
ainda que, teoricamente,
seja quase impossível de
se concretizar.
Para vencer a eliminatória,
os !touros! precisam de fazer
jus ao apelido, ou seja, realizar uma exibição de !outro
mundo!, assente num futebol
de elevadíssima rotação,
marcar cinco golos, sem
sofrer nenhum ou, na pior
das hipóteses, fazer quatro
e forçar o empate da eliminatória e o consequente
desempate. Em suma,
espera-se por um milagre,
nas hostes taurinas.
Projecção do “onze”
Apesar de o treinador do Petro
ter escondido, durante a
semana, as incidências da preparação para o jogo de amanhã,
é pouco provável que Alexandre Santos venha a apostar no
mesmo !onze!, responsável
pelo brilhante resultado no
jogo da primeira mão.

Precavido de que os
Black Bulls não
virão para este jogo
fazer turismo, os
tricolores prestam,
igualmente,
cuidados à defesa,
para evitarem sofrer
riscos
desnecessários

O facto da vantagem não
proporcionar ao adversário
grandes espaços de manobra,
pode permitir ao treinador
do Petro dar-se ao luxo de
estrear alguns jogadores na
eliminatória. Ou seja, o
guarda-redes, Beny, por
exemplo, que esteve no
banco de suplentes no desafio
de Maputo, pode render Wel-

lington na baliza.
O mesmo cenário adivinha-se na defesa, onde os
irmãos Tó Carneiro e Karanga
devem ser as apostas para as
laterais, enquanto Kinito e
Pedro Pinto podem manter
os lugares no eixo defensivo.
Já no meio-campo, Ito, Jaredi,
Megue e Carlinhos podem ser
os escolhidos para povoar o
sector, sendo que para o ataque, Yano pode relegar Gilberto
para o banco de suplentes e
formar parelha com o !capitão!
Tiago Azulão.
Conferência de imprensa
Alexandre Santos, concede
hoje, às 9h30, no Catetão,
uma conferência de
imprensa, de antevisão ao
jogo frente aos Black Bulls.
À semelhança do que fez
questão de referir no desfecho
do jogo da primeira mão, em
Maputo, o treinador português
ao serviço dos tricolores deverá,
certamente, reiterar a confiança
nos jogadores e valorizar a
vantagem confortável construída !extramuros!.
O treinador mostra-se
satisfeito com o facto de,
apesar da equipa mesmo
sem jogos oficiais na competição interna, ter conseguido assumir o !controlo de
bola e intensidade nas transições ofensivas!, facto que,
segundo ele, demonstra
maturidade competitiva.
D e re sto , o treinador
espera, igualmente, que o
jogo de amanhã venha a servir para a equipa confirmar,
de forma categórica, a superioridade sobre os Black
Bulls, vaticinada desde a
altura do sorteio.
C a s o s e a p u re p a ra a
última eliminatória, o Petro
pode defrontar o Cape Town
City da África do Sul, em
vantagem na discussão do
!passe! com o Otoho d'yo do
Congo Brazzaville.

Breves
MESSI SUPERA
RONALDO E CONTINUA
A FAZER HISTÓRIA
NA CHAMPIONS
Frente ao Maccabi Haifa,
e com assistência de
Mbappé, Messi finalizou
para o seu primeiro
golo nesta edição da
Champions League,
batendo dois recordes
na competição.
Com este golo,
o argentino tornou-se
no primeiro jogador
da história da competição
a marcar em 18
temporadas seguidas.
O último que havia
marcado na competição
foi em Dezembro
da época passada,
frente ao Club Brugge,
jogo em que !bisou!.
Além deste recorde, Messi
assegurou outro,
ultrapassando Cristiano
Ronaldo. Ambos seguiam
com golos marcados a 38
equipas diferentes
na Champions.
Com o tento de Messi
frente ao Maccabi Haifa,
o astro do PSG tornou-se
no jogador a marcar golos
a mais equipas diferentes
na Champions, agora 39.
Nesta época, Messi já fez
tremer as redes cinco vezes
e fez sete assistências no
Paris Saint-Germain, sendo
que o próximo jogo
na Champions
é frente ao SL Benfica.
CONTAS APERTADAS
IMPEDEM SAÍDA
DE ALLEGRI DA JUVE
Após a derrota, na passada
quarta-feira, diante do
Benfica, a situação de
Massimilano Allegri na
Juventus é periclitante. De
acordo com a imprensa
italiana, os zero pontos na
'Champions', a juntar ao
oitavo lugar na Série A,
poderiam levar ao
despedimento do técnico.
Todavia, tal deve apenas
ficar-se pela intenção, isto
tendo em conta a avultada
indemnização que teria
de ser paga
ao treinador italiano.
Allegri assinou um contrato
de quatro anos, no valor de
7,5 milhões de euros, mais
prémios. Perante estes
valores a direcção dos
'bianconeri' parece estar
de mãos atadas, uma vez
que as contas actuais do
clube não permitem este
tipo de gastos.
Recorde-se que a Juventus
apresentou um prejuízo no
valor de 250 milhões de
euros relativos à época
2021/2022.
A principal esperança
reside na melhoria dos
resultados desportivos que
podem advir dos regressos
de jogadores como Pogba,
Chiesa, Rabiot e Locatelli,
algo que não é líquido que
vá acontecer e que, mesmo
que aconteça, ainda vai
levar o seu tempo.
A 'Vechia Signora' vai tentar
dar resposta à crise, já no
domingo, quando
defrontar o Monza em
partida relativa à sétima
jornada da Série A.

PROVINCIAL DE LUANDA

Disputa da competição
começa a 1 de Outubro
António Cristóvão
O Campeonato Provincial
seniores masculinos de futebol de Luanda começa, no
próximo dia 1 de Outubro,
às 15h00, com a participação
de 20 equipas, cujo sorteio
realizou-se, na passada terçafeira, nas instalações da APFL,
no distrito do Rangel.
Na ronda inaugural, o
Petro de Luanda, actual
bicampeão provincial, desloca-se ao anexo do Estádio
Nacional 11 de Novembro,
para jogar contra o Malu FC.
O RSD Guelson FC, vicecampeão provincial, mede
forças com o Gaga FC (6º/50),
nas instalações do Colégio
Cristal, enquanto o Lobos FC
(14º/16) encara o Clube Desportivo da Terra Nova (8º/41),
no !Quintalão! do São Paulo.
Para a mesma jornada, a
Escola do Zango recebe, no
seu recinto, o Kambas FC

(7º/47), ao passo que o ASA
(5º/52) defronta o Luanda
City, no campo Joaquim Diniz.
A Academia de Futebol
de Angola (AFA) encara o
Nedji Associação FC (4º/67),
no Morro Bento.
Já o 1º de Agosto, terceiro
classificado da época passada, com 69 pontos, desloca-se ao bairro Kapalanga,
no município de Viana, onde
enfrenta o Norberto de Castro. O Power Sport, 12º class i fi c a d o d a t e m p o ra d a
anterior, com 20 pontos,
mede forças com o Moniz
FC (15º/ 15).
Capita FC e Elite Real, que
são estreantes na competição,
defrontam-se no !Quintalão!
do São Paulo, para a conclusão da ronda.
O provincial vai ser disputado no sistema de todos
contra todos a duas voltas.
As três últimas classificadas
baixam para o escalão inferior.
ARMANDO COSTA | EDIÇÕES NOVEMBR0

Sorteio foi realizado no princípio da semana na sede da APF

TENTATIVA DE EXTORSÃO

Irmão de Pogba
detido em França
Mathias Pogba e mais três
pessoas foram detidas na
sequência da investigação
da denúncia de extorsão
feita p or Paul Pogba
(Juventus), segundo revela
o Le Monde.
O irmão de Pogba entregou-se de livre iniciativa e
terá negado todas as acusações que foi sujeito.
O médio de 29 anos
apresentou queixa em 16
de Julho, em Turim, por ter
sido ameaçado por pessoas
suas conhecidas num apartamento, com a exigência
do pagamento de 13 milhões
de euros.
Pogba, campeão do
Mundo pela França em 2018,
declarou ter dado 100 mil
euros aos supostos sequestradores, assinando um
documento no qual prometia pagar a avultada quantia
remanescente.
A Divisão Central de Luta
Contra o Crime Organizado
da Polícia Judiciária gaulesa,
segundo a imprensa francesa, interrogou diversas

pessoas próximas do jogador, como a sua mãe, além
do próprio.
Entre os eventuais suspeitos está o irmão mais
velho de Pogba, Mathias,
de 32 anos e internacional
pela Guiné, de onde a família é originária, mas que
teve uma carreira mais
modesta como futebolista.
Nas redes sociais,
Mathias declarou recentemente ter !revelações explosivas! a fazer sobre o irmão
mais novo e o avançado e
também internacional francês Kylian Mbappé, do Paris
Saint-Germain.
Alegadamente, o irmão
de Paul terá provas de que
o médio da Juve contratou
um feiticeiro africano
para lançar um ' mau olhado' ao seu colega de
selecção Mbappé.
Pa u l P o g b a , c o m 9 1
internacionalizações e 11
golos pelos bleus, regressou
à equipa de Turim após seis
temporadas no clube inglês
Manchester United.
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PROJECÇÃO DO CAN

Sub-23 recuperam
condição física e
aprimoram táctica
A recuperação dos atletas
para a manutenção da condição física e as correcções
dos princípios de jogo dominam, hoje, às 15h30, a sessão
de treino da Selecção Nacional
Olímpica de futebol, no Estádio da Cidadela, em Luanda,
no quadro da preparação para
a disputa do desafio contra a
similar da Namíbia.
Este jogo, que se disputa
na quarta-feira, às 17h00, no
Estádio Nacional 11 de Novembro, é referente à primeira
mão da eliminatória preliminar de qualificação para a fase
final do Campeonato Africano
das Nações (CAN), no próximo
ano, em Marrocos.
A partida da segunda mão
está agendada para dia 24 deste
mês, no mesmo horário e local,
devido à interdição dos recintos
desportivos namibianos.
Amanhã, às 8h30, a Selecção Nacional efectua um jogo
treino diante da equipa principal do FC Bravos do Maquis,
nas instalações de Nsuka &
Reis, no município de Talatona,
na sequência da preparação.
Depois da partida, o corpo
técnico, que está a trabalhar
com mais de 30 atletas, vai
reduzir o grupo para 25,
antes de entrar em regime
de concentração numa unidade hoteleira.
Durante a concentração
a partir de domingo, o corpo
técnico vai aguardar pela
integração dos atletas Hossi,
Aldair, Bito, Melono, Ben
Arfa e Diógenes, do 1º de
Agosto, Mindinho, Danilson, Pedro e Gilberto (Petro
de Luanda).
Além destes, Miller Gomes
espera, neste final de semana,
a chegada a Luanda de Maestro (Benfica de Portugal),
Beny (CD Trofense), Domingos (Sporting de Portugal),
Nzanza (Sporting de Braga),
Picas (União Torreense),
Capita (LOSC Lille), Gladilson
(Real Murcia CF) e Maya (Gil
Vicente de Portugal).
Na quarta-feira, os Sub23 venceram a equipa de
seniores do RSD Guelson
FC, 1-0, no Estádio da Cidadela, em jogo de preparação.
O golo do triunfo foi apontado por Papitcho, após
falha defensiva do conjunto
do Golfe.
De acordo com Miller
Gomes, o jogo-treino serviu
para dar entrosamento e estabilidade ao colectivo.
A Selecção Nacional iniciou a preparação na
segunda-feira, no Estádio
da Cidadela, com 35 jogadores. Miller Gomes convo c o u o s gu a rd a - re d e s
Vicente, Saídy, Cambila,
Natan e Máquina; os defesas
Mindinho, Danilson, Pedro,
Gegê, Sistema, Hossi, Aldair,
Diógenes, Ruben, Tiago,
Fre dy , S i m ão , C a i ca e
Capreco; os médios Enoque,
Benvindo, Lopes, Higino,
Nguevito, Sandro, Maestro,
Beny, Domingos e Maya; e
os avançados Gladilson,
Capita, Picas, Nzanza, Jaime,
Beto, Evandro, Ben Arfa,
Melono, Bito, Joy e Gilberto.
António Cristóvão

TRANSFERÊNCIA

TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES

Filipe Nzanza destaca
motivação para vencer
Coordenador da equipa técnica do 1º de Agosto afivela
discurso cauteloso na abordagem ao desafio de resposta
frente ao Arrows

Zine pode viajar
hoje para Grécia
Jorge Neto
O avançado Zine Salvador,
20 anos, pode viajar, hoje,
para a Grécia, onde vai actuar
na equipa do AEK de Atenas,
depois de assinar um contrato,
a título de empréstimo remunerado com opção de compra,
falhando deste modo, o jogo
de domingo diante do Red
Arrows da Zâmbia.
O autor do único golo do
desafio na primeira mão, na
cidade de Lusaka, é uma peça
influente na manobra do
conjunto militar, mas o plantel tem outros jogadores que
podem desempenhar o
mesmo papel, segundo o
técnico Filipe Nzanza.
“De princípio não. Ele tem
que viajar até amanhã (hoje).
Ele vai fazer falta, mas não
podemos contrariar, é o
futuro do miúdo e se o prendermos muito poderá afectar

o seu desempenho. Como apareceu uma equipa, então é
melhor deixá-lo ir. Vai fazer
falta, mas ainda temos jogadores
que farão este papel”, disse o
antigo médio rubro e negro.
O 1° de Agosto poderá
beneficiar, directamente, de
retorno financeiro, quando
o AEK de Atenas accionar a
opção de compra. O prazo
de consolidação estende-se
até Fevereiro de 2023. Caso
o clube grego confirme a
opção de compra ficará com
80 por cento dos direitos
desportivos, e o 1° de Agosto
continuará com benefícios
de 20 por cento.
O jogador ficou à margem
da preparação do conjunto
militar, nesta semana, pois
esteve a regularizar algumas
situações administrativas
ligadas à viagem, e poderá
juntar-se à nova equipa a
qualquer momento.
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Autor do golo na primeira mão, em Lusaka, desfalca equipa no jogo decisivo da eliminatória
Jorge Neto
O técnico do 1º de Agosto,
Filipe Nzanza, destacou, ontem,
a motivação dos jogadores para
vencer o jogo de domingo às
16H00, no Estádio 11 de
Novembro, a formação do Red
Arrows da Zâmbia, em desafio
da segunda mão da penúltima
eliminatória de acesso à fase
de grupos da Liga dos Clubes
Campeões Africanos.
Em declarações ao Jornal
de Angola, o timoneiro agostino afirmou que a equipa
está boa, pelo que todos os
jogadores estão a treinar,
incluindo o “capitão” Bobô,
já recuperado do paludismo.
“A equipa está boa e motivada. Depois da vitória na
primeira mão, todos os atletas estão a treinar, com algumas excepções. O Bobô que
estava incomodado, depois
do jogo na Zâmbia, mas integra o grupo amanhã (hoje)”,
disse o técnico militar.
O antigo médio rubro e
negro reconheceu as dificuldades que terão diante
do campeão zambiano, mas
estão seguros tendo em conta
o trabalho realizado durante
a semana.
“Sabemos que não será
fácil. Estamos com os dois pés
no chão, e a preparar bem o
jogo para passarmos essa eliminatória”, referiu Filipe
Nzanza, confiante num bom
desempenho dos jogadores.
A vitória tangencial, de
1-0 na Zâmbia, de modo
algum tranquiliza a equipa
técnica que, pelo contrário,

considera ser um resultado
enganador, pois os rubro e
negros terão de dar o máximo
para garantir a qualificação.
“Penso que essa vitória
não dá tranquilidade, mas é
s e m p re u m a va n t a g e m
ganhar fora de casa. É difícil
falar em tranquilidade com
essa vantagem mínima,
porque 1-0 é um resultado
enganador. Mas, vamos fazer
tudo para ver se ultrapassamos a equipa da Zâmbia aqui.
Vamos fazer tudo para ver
se gerimos a vantagem e
marcarmos também na nossa
casa”, sublinhou.
Filipe Nzanza espera um
adversário a jogar ao ataque,
em função da desvantagem
que trás da primeira mão, e
diz que a sua equipa deve
jogar com paciência para
chegar ao golo. “Penso que
virá para jogar sempre ao
ataque, tal como jogou lá.
Vai querer pressionar, porque
está em desvantagem. Mas,
nós temos de ter mais calma,
não podemos cair na pressão
deles. Estamos a jogar em
casa, quem manda a música
somos nós, e quem manda
a dança somos nós. Vamos
tentar gerir bem a pressão
que ele vai trazer, jogar com
calma, paciência e mais tarde
ou mais cedo sabemos que
vamos marcar golo. Temos
de ter paciência”, defendeu
o timoneiro militar.
Rescisão com Herenilson
A direcção do 1º de Agosto
rescindiu o contrato de trabalho com o médio-trinco

Herenilson, por razões disciplinares. Segundo uma fonte
ligada aos rubro e negros, o
jogador está fora das opções
da equipa técnica para a
recepção aos Red Arrows.
De acordo com a fonte,
as duas partes acordaram
uma rescisão amigável,
depois do jogador ter atrasado
a integração no grupo, depois
de regressar da Selecção
Nacional, onde Herenilson
ostenta a braçadeira de “capitão” e ajudou a apurar os
Pa l a n ca s Neg ra s pa ra o
CHAN/2023, na Argélia.
Devido ao atraso, o médiotrinco falhou o jogo da primeira mão na Zâmbia, no
sábado passado, e está fora
das opções de Filipe Nzanza
para o desafio de resposta.
Desde que o 1º de Agosto
regressou ao país, vindo da
Zâmbia, e ter realizado o primeiro treino da semana, na
passada terça-feira, Herenilson
esteve ausente da preparação.
Deste modo, de acordo com
a fonte, o clube não queria ter
nas suas fileiras um jogador
contrariado, e a rescisão amigável foi a melhor solução
encontrada, para cada uma das
partes seguir o seu caminho.
Herenilson ainda tinha
uma época de contrato por
cumprir no 1º de Agosto, e
agora está livre para continuar a carreira noutro clube.
Porém, arrisca-se a ficar
sem jogar até Janeiro do
próximo ano, em função do
período de inscrição de
jogadores estar fechado
neste momento.

Jogador dá novo rumo à carreira num clube da Europa

TAÇA DE ANGOLA

AFA recebe Guelson
no Estádio da Glória
António Cristóvão
A fase provincial da Taça de
Angola de futebol de Luanda,
cujo sorteio foi realizado na
terça-feira, começa a ser
disputada, no dia 24 deste
mês, com início, às 15h00,
com realce para o desafio
entre Academia de Futebol
d e A ngo l a ( A FA ) e R S D
Guelson FC, no Morro Bento,
referente à 1ª mão da primeira eliminatória.
Para a mesma ronda, o
Neidji AFC desloca-se ao
“Quintalão” do São Paulo,
para medir forças com a
equipa do Capita FC, o Luanda
City enfrenta o Gagá FC, no
campo Ndungidi Daniel, nas
instalações da Academia 4
de Abril, no bairro Mártires
de Kifangondo, a Escola Norberto de Castro recepciona
o Malu FC, no seu reduto, no
bairro Kapalanca, em Viana.
Para a conclusão dos jogos
da primeira mão, o Kambas
FC defronta o Matilha FC, no

“Quintalão” do São Paulo, no
distrito urbano do Rangel.
As partidas da segunda
mão da primeira eliminatória
estão agendadas para dia 28
do corrente. A edição passada
da prova foi vencida pelo Guelson FC, ao derrotar na final o
ASA, por 2-0, no Estádio
Municipal dos Coqueiros.
A fase nacional inicia no
dia 11 de Janeiro de 2022, com
os jogos dos dezasseis avos
de final. Antes, no dia 13 de
Dezembro, realizam-se os
sorteios do Campeonato da
II Divisão de apuramento para
o Girabola'2023/24, e a fase
nacional da Taça de Angola.
No dia 8 de Dezembro, as
Associações Provinciais de
Futebol (APF) têm a data
limite para indicarem os
representantes nas duas
competições. O Campeonato
Provincial, na classe de
seniores masculinos de
Luanda, começa, no dia 1 de
Outubro, com a participação
de 20 equipas.

PUBLICIDADE

SEX16SET

CUANZA SUL

ERA DE UMA CRIANÇA DOENTE
EDIÇÕES NOVEMBRO

Homem devolve 15 mil
euros achados na rua

ALTO

Fundação Arte e Cultura
“Alfa be tiza r a I lha de Lu an da”
Uma iniciativa de registo. Aliás,
toda a acção, no sentido positivo, deve ser enaltecida. Aconteceu na Ilha de Luanda, onde
um total de 179 jovens e adultos recebeu os certificados de
alfabetização. A Fundação Arte
e Cultura é a responsável pelo
gesto. O objectivo, como ficamos a saber, é de erradicação
do analfabetismo naquela localidade. O director-adjunto
da instituição disse que o projecto, denominado “Alfabetizar
a Ilha de Luanda”, entra agora
na segunda fase. O desafio é
pôr a ler e escrever pessoas
que não conseguiram ter acesso à escola. A ideia do projecto
cresceu, pois, primeiro, era
apenas para ajudar na redução
do número de crianças da Ilha
de Luanda, em idade escolar,
fora do sistema de ensino, por
falta de registo civil. Mas, chegou-se a conclusão que se podia, afinal de contas, fazer muito mais. Hoje, 200 pessoas estão inscritas.

BAIXO

Autocarro desgovernado
É p r ec i s o t o m a r m ed i d a s
Considerar como um caso insólito, não deixa de ser verdade. Parecia uma imagem cinematográfica. Rara no “coração”
de Luanda. Falamos do autocarro desgovernado, que, na
quarta-feira, provocou um morto, um ferido e danos materiais.
O veículo pertence aos Transportes Colectivos Urbanos de
Luanda (TCUL). O mesmo embateu contra uma vedação metálica da sede do Ministério
das Finanças, na Baixa de Luanda e, como consequência, atropelou dois cidadãos, um dos
quais morreu na unidade sanitária onde tinha sido levado.
O incidente ocorreu quando,
ao descer a Avenida de Portugal, o motorista perdeu os travões. Aqui está o busílis da
questão. Ou seja, o questionamento. Estas viaturas realizam
revisões regulares? Se não, então, arriscam a situações a que
se viveu. É preciso que se apurem, efectivamente, as causas
e se tomem medidas para que
tal não volte a acontecer.

Polícia reforça medidas
de segurança rodoviária
O Comando Provincial da
Polícia Nacional no CuanzaSul vai reforçar, no fim-desemana, as medidas de segurança rodoviária, no âmbito
da realização do Festival
Internacional da Música do
Sumbe “FestiSumbe”, a
decorrer de 15 a 17 deste mês.
Em declarações à imprensa,
o chefe do Departamento de
Trânsito e Segurança Rodoviária do Cuanza-Sul, superintendente-chefe Moisés
Paulo, referiu que a campanha vai envolver 167 efectivos, que vão trabalhar ao
longo das estradas nacionais,
assim como nas principais
artérias da cidade do Sumbe
e arredores.
Sem avançar números,

o responsável salientou que
a corporação está preocupada com os índices de acidentes de viação registados
n o s ú l t i m o s te m p o s n a
região, razão pela qual vão
reforçar as campanhas de
sensibilização.
Na ocasião, o oficial da
Polícia Nacional apelou aos
automobilistas no sentido
de cumprirem rigorosamente o Código de Estrada,
de modo a prevenir acidentes de viação e garantir a
segurança das populações.
Numa organização do
G ove r n o P rov i n c i a l d o
Cuanza-Sul, em parceria
com a empresa promotora
de espectáculos LS Republicano, a edição2022 do Fes-

ENCONTRADAS EM MALAS

Mãe das crianças mortas
detida na Coreia do Sul
Uma mulher de 42 anos,
suspeita de assassinar duas
crianças cujos restos mortais
foram encontrados em malas
na Nova Zelândia, foi detida
na Coreia do Sul, informou.
ontem, a Polícia sul-coreana.
A mulher, supostamente
a mãe das duas crianças
mortas, foi detida por
homicídio na Coreia do Sul

a pedido da Nova Zelândia,
e vai enfrentar um processo
de extradição, adiantaram
as autoridades de ambos
os países.
"A suspeita é acusada
pela Polícia da Nova Zelândia de assassinar dois dos
seus filhos, na altura com
sete e dez anos, em 2018,
na área de Auckland", pode

EPISÓDIO INSÓLITO

Carro semelhante a um F1
apanhado em plena auto-estrada
O episódio insólito aconteceu
na República Checa. Um
carro de GP2, agora chamado
de Fórmula 2, foi filmado a
circular numa auto-estrada.

Isto é um comportamento
ilegal, uma vez que o veículo
não estará, certamente,
homologado para circular
na via pública.

tiSumbe vai contar com mais
de 30 músicos nacionais.
Para assistir aos espectáculos, na Marginal do
Sumbe. são esperadas mais
de quinhentas mil pessoas
provenientes de várias partes do país e não só.
O Festival Internacional
da Música do Sumbe foi criado
em 2002 para comemorar o
aniversário da província do
Cuanza-Sul, a assinalar-se
a 15 de Setembro.
Este ano, particularm e n te , o Fe s t i S u mb e
insere-se, igualmente, nas
celebrações do centenário
do nascimento do primeiro
Presidente da República e
fundador da Nação, António
Agostinho Neto.

ler-se no comunicado da
Polícia sul-coreana.
Na mesma nota acrescenta-se que a mulher "chegou à Coreia do Sul depois
do crime, onde se tem mantido escondida desde então".
A agência de notícias
Yonhap avançou que se trata
de uma cidadã neozelandesa
nascida na Coreia do Sul.
A descoberta dos corpos
aconteceu no mês passado.
As malas faziam parte de um
reboque carregado com artigos
comprados por uma família
num leilão de bens abandonados em Auckland, a maior
cidade da Nova Zelândia.
Segundo o jornal Idnes,
este episódio não aconteceu
pela primeira vez. Já em
2018, o mesmo carro foi
visto a circular na mesma
auto-estrada.
De referir que este monolugar de GP2 conta com um
chassis construído pela Dallara, que continua a produzir
monolugares de Fórmula 2
actualmente, e está equipado com um motor V8.

Matías Pauluch transformou-se no herói de uma
família, na cidade argentina
de Posadas, depois de devolver cerca de 15 mil euros
que encontrou na rua. Tudo
começou quando uma mota
com dois adultos e uma
criança passou na sua frente,
junto à paragem do autocarro
q u e o l e va r i a a o n o v o
emprego. Uns metros mais
à frente, caíram do veículo
vários objectos.
Correu até eles e, entre
os brinquedos da criança,
e s t ava u m a b o l s a c o m
maços de notas de 1.000 e
500 pesos (moeda argentina). A quantia de dinheiro
era tão avultada que o jovem
pressentiu que só podia ser
para algo importante.
Sem dizer o que se tinha
passado, perguntou na vizinhança se conheciam o
casal. Um homem disse que
os tinha visto a subir para
cima da mota, por isso, não

deviam ser de muito longe.
Matías ligou a um amigo
e ambos percorreram vários
quilómetros à procura do
casal. Até que, pararam num
posto de abastecimento de
combustível onde a família
também tinha parado.
O jovem deixou o seu
contacto e revelou o que se
tinha passado. Mais tarde,
os funcionários ligaramlhe. Tinham conseguido
localizar a família.
Matías dirigiu-se imediatamente para o local. Ao
devolver o dinheiro, a mãe
da criança que seguia na mota
contou-lhe, emocionada,
que este tinha como destino
o pagamento do tratamento
de uma doença do filho.
Em entrevista ao canal
de televisão local, Alem
News, Matías contou ainda
q u e , p a ra c o n s e g u i r o
dinheiro, a família teve de
vender vários bens, entre
os quais outra mota.

POR ENGANO

Norte-americano recebe
50 mil milhões de dólares...
Se recebesse 50 mil milhões
de euros por engano na sua
conta bancária o que é que
fazia? A resposta não é fácil
nem unânime, mas antes de
tomar uma decisão com certeza teria de recuperar do choque de se tornar em uma das
pessoas mais ricas do mundo,
mesmo que pouco depois
tivesse de devolver o dinheiro.
Foi o que aconteceu com
Darren James. O norteamericano, pai de dois
filhos, ficou chocado quando
a mulher ligou a dizer que
tinham depositado 50 mil
milhões de dólares na sua
conta, tornando-o num
multimilionário e no 25º
mais rico do mundo.
“Foi uma loucura! Nunca
tinha visto tantos zeros juntos”, contou o agente imobiliário em entrevista à Fox9.
Ao contrário do que a
maioria dos mortais faria e
consciente de que seria roubo,
em vez de tentar gastar os

milhões numa mansão para
a família ou num iate, Darren
começou logo à procura de
quem lhe tinha feito tal depósito para devolver o dinheiro
ao legítimo proprietário.
“ S ó p e n s áva m o s e m
quem é que nos iria bater
à porta. Nós não conhecemos ninguém com tanto
dinheiro”, revelou o norteamericano, admitindo que
chegou a sonhar o que fazer
com tal valor.
“Se esse dinheiro fosse
mesmo meu eu ajudaria outras
pessoas, para lhes dar esperança de que há algo positivo
no mundo. Esse era o meu
maior sonho”, garantiu.
Depois de dar o alerta ao
banco, rapidamente os 50
mil milhões de dólares saíram da conta de Darren.
Contudo, até hoje, mais de
um ano depois da transferência, o agente imobiliário
continua sem saber a quem
pertencia tal valor.
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