
Sociedade: As lápides em granito e mármore de campas de seis dos oito cemitérios do 
município do Lubango, na Huíla, têm sido furtadas, com suposto envolvimentos de seguranças, 
e transformadas em tampos de cozinha que são comercializados no mercado negro desta 
província. 
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l  Em causa está a falta de solidariedade 
para consigo, por parte da direcção da 
UNITA,  devido às ameaças de morte  de 
que foi alvo, feitas num vídeo,  por um 
grupo de jovens  e forças ligadas a esta 
força política.  P.09

l   Actualmente, fruto das 
transformações feitas pelo Executivo, 
o Corredor do Lobito possui infra-
estruturas portuárias, ferroviárias, 
aeroportuárias e rodoviárias que, 
segundo especialistas, apresentam-se 
preparadas paras os desafios 
económicos que se impõem.  P. 21

l  O nome dos atletas da Selecção 
Nacional que vão disputar o jogo 
com o Congo Democrático, em 
partida referente à terceira jornada 
do Grupo D de acesso ao CAN 2021, 
nos Camarões, no dia 14, em 
Kinshasa, contará com novos 
jogadores angolanos que evoluem na 
Europa, segundo uma fonte do Jornal 
OPAÍS. O técnico faz hoje a 
convocatória via zoom. P. 26

Deputado David Mendes 
desliga-se do grupo 
parlamentar da UNITA

Corredor do Lobito virado 
para o desenvolvimento
 da SADC

Convocatória de Pedro 
Gonçalves com novidades

@jornalopais

dr

caMPaS de MárMore furtadaS 
Para fazer bancadaS de cozinha

O diáriO da  
NOva aNgOla

Coordenador:  
daniel Costa

“Live no Kubico” 
presta tributo a mais 
de 40 lendários do 
music hall nacional

Paulo Flores e o 
rapper Prodígio 
cantam juntos 
contra a Fome e pela 
Esperança

O universalismo 
da morte e o dia 
dos finados(1)

e ainda no cartaz:

‘Se Kennedy não MorreSSe,  holden roberto 
teria todo o aPoio incondicional doS eua’
Forjado nas matas do Cuanza-Norte, onde teve o primeiro encontro com efectivos do Exército de Libertação 
Nacional de Angola (ELNA), o antigo braço armado da FNLA, Lino Massaqui Ucaca é, hoje, aos 67 anos, o responsável 
da associação de antigos combatentes desta formação política. Fiel a Holden roberto, diz que o líder histórico 
morreu em condições desumanas, embora tivesse dado a vida pela libertação do país. Nesta entrevista, explica os 
acontecimentos do 15 de Março, defende a titularidade do 4 de Fevereiro para o seu partido, assim como o facto de, 
segundo ele, ter sido Holden quem escolheu o dia 11 de Novembro como data para a independência de Angola. P.22

 P. 11

 P. 32

ManifeStanteS 
condenadoS
e abSolvidoS 
eM liberdade

71 coM PenaS SuSPenSaS



ACTUALIZAÇÃO COVID-19Diária sobre o Coronavírus
A partir do Centro de Imprensa Aníbal de Melo
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Texto de Maria Teixeira 
Fotos de Nambi Wanderley

franco Mufinda, que 
falava na habitual ac-
tualização diária do 
balanço sobre a situ-
ação epidemiológi-
ca no país, nformou 

que foram confirmados, nas últi-
mas 24 horas, 230 novos casos de 
Covid-19, em sete províncias,. As 
idades vão dos dois meses de vida 
aos 89 anos, dos quais 163 do se-
xo masculino e 67 do género femi-
nino.

O governante disse que entre os 
novos infectados constam 149 ca-
sos da província do Cuanza-Sul 
que foram registados na popula-
ção estudantil do Instituto Médio 
dos Petróleo do Sumbe e parte da 
população, sublinhando que me-
didas de saúde pública foram to-
madas de forma temporária a sus-
pender as aulas naquela instituição 
de ensino médio. 

Os restantes casos foram regis-
tados na província de Bengue-
la (11), sete na Lunda-Sul, três no 
Namibe, igual número no Huam-
bo, um no Cuando Cubango e 56 
na província de Luanda, concre-
tamente nas localidades de Belas, 
Ingombota, Cacuaco, Viana, Ca-
zenga, Kilamba Kiaxi, Samba, Ta-
latona, Maianga, Rangel e Sambi-

zanga.
Entretanto, mais duas pessoas 

perderam a vida ontem, em con-
sequência da Covid-19. Trata-se de 
cidadãos angolanos de ambos os 
sexos, com idades de 80 e 89 anos, 
com co-morbilidades de hiper-

tensão arterial e anemia. Entre os 
mortos, um é da província de Ma-
lanje e o outro do Cuando Cubango.

O secretário de Estado para a 
Saúde Pública fez saber que nas úl-
timas 24 horas conseguiram recu-
perar 397, com idades entre um e 

85 anos, dos quais 335 são da pro-
víncia de Luanda, 28 do Zaire, 26 
de Cabinda, sete do Bengo e um da 
Lunda-Sul.

Angola ultrapassa os 11 mil casos 
de Covid-19  

Com a alteração dos dados, o pa-
ís passa a ter 11.035 casos de Co-
vid-19, com 286 óbitos, 4.920 re-
cuperados e 5.829 casos activos. 
Destes, 16 estão em estado críti-
co com ventilação mecânica in-
vasiva, 29 estão graves, 152 mo-
derados, 367 com sintomas leves e 
5.265 assintomáticos.

Fez saber que 592 infectados es-
tão internados nos diferentes cen-
tros de tratamento a nível do país e 
os restantes observam o isolamen-
to domiciliar.

Nas últimas 24 horas, foram pro-
cessadas 1.812 amostras à base de 
biologia molecular por RT-PCR, 
das quais 230 positivas e 1.582 ne-
gativas, com uma taxa de positivi-
dade de 12.7 por cento.

O acumulativo de amostras re-
cebidas até agora pelo laborató-
rio de biologia molecular por RT-
PCR é de 159.367, das quais 11.035 
são positivas e 148.332 negativas, 
com uma taxa de positividade de 
6.9 por cento.

Por outro lado, o responsável 
contou que, nas últimas 24 ho-
ras, 73 pessoas receberam alta, 
sendo 64 da província do Cuan-
do Cubango, oito do Bié e uma no 
Bengo.

O Centro Integrado de Seguran-
ça Pública (CISP) recebeu, no pe-
ríodo em referência, 66 chamadas, 
todas a solicitar informação sobre 
a Covid-19.

o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou ontem, em Luanda, a ocorrência de 230 
novos casos de Covid-19, dos quais 149 na província do Cuanza-Sul, 56 de Luanda, 11 de Benguela, sete da Lun-
da Sul, três de cada no Huambo e Namibe e um do Cuando Cubango. Por outro lado, o governante anunciou a 
morte de duas pessoas por Coronavírus, nas últimas 24 horas, com 397 recuperados e um somatório de 11.035 
casos de Covid-19, com 286 óbitos

cuanza-Sul regista segundo grande foco
 de contágio por Covid-19 com 149 casos 
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Mês de Outubro teve o maior
 registo de casos até à data reportada

14 mil toneladas de material de biossegurança 
levados ao Hospital municipal do Luau

Franco Mufinda referiu que em ter-
mos de comparação da taxa diária de 
positividade, o Domingo passado foi 
de 14.2 por cento e neste Domingo de 
12.7 por cento. Quanto à taxa de leta-
lidade, no Domingo passado foi de 2.8 
por cento e este de 2.5.

Entretanto, explicou que em termos 
de comparação, num espaço de sete 
dias, houve um aumento de casos de 
Covid-19 de 1.654, 1.412 pessoas recu-
peradas, 18 óbitos e 226 casos activos. 

“Em termos de taxa diária de po-
sitividade aqui houve uma retracção 
de 1.5 por cento e em termos de taxa 
de letalidade também houve uma re-
gressão de 0.3 por cento”, disse. 

O governante recordou uma vez 
mais que o mês de Outubro teve o 
maior registo de casos até à data re-
portada e também o mês que mais ta-
xa diária ponderada foi tendo, ape-
lando o redobrar das medidas de pre-
venção.

Por outro lado, o governante infor-
mou que uma comitiva dirigida pe-
la ministra da Saúde, no âmbito das 
atribuiçõesda Comissão Multissec-
torial, realizou, ontem, uma digres-
são ao município do Luau, província 
do Moxico, para constatar a destrui-
ção do hospital municipal. 
Entretanto, levaram 14 toneladas de 
material de biossegurança hospita-
lar, medicamentos gastáveis e tam-

bém testes para poder detectar SARS-
CoV-2. “Realizamos uma actividade 
de testagem aleatória em 300 pesso-
as entre doentes internados no hospi-
tal, profissionais de saúde, professo-
res, trabalhadores da administração 
municipal, agentes da Polícia e tam-
bém acompanhantes dos doentes. A 
conclusão é que não foi encontrado ne-
nhum caso reactivo nas amostras estu-
dadas naquele município”, assegurou.
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hoje:

o que foi dito

10
100
397

recuperados, 230 novas infecções e 
dois óbitos é o balanço das últimas 
24 horas anunciado, neste domin-
go, pelas autoridades sanitárias 
angolanas, no âmbito da luta contra 
a Covid-19

6
toneladas de semente de milho 
estão disponíveis para a primeira 
fase da Campanha Agrícola 
2020/2021, que estão a ser distri-
buídas em mais de 200 mil famílias, 
pelo Gabinete Provincial da Agri-
cultura de Benguela

“É preciso haver a 
criação de um novo 
modelo de ensino e 
aprendizagem nas 
universidades”
eugénio Silva
Secretádo de Estado para o En-
sino Superior

“As empresas baixa-
ram o seu nível de 
produção, porque 
têm em stock eleva-
dos volumes de pe-
dra”
Ganga júnior
PCA da ENdIAMA

toneladas de material hospitalar e de 
biossegurança chegaram, neste do-
mingo, ao município fronteiriço do Luau, 
província do Moxico, para reforçar o 
stock da unidade sanitária municipal

dos oito cemitérios do muni-
cípio do Lubango, província 
da Huíla, têm sido alvo de 
actos de vandalismo, prota-
gonizados por indivíduos 
desconhecidos, acto que 
contraria a lei e os bons cos-
tumes em Angola

o dia dos finados

O que aconteceria numa época normal é que 
hoje muitos angolanos se dirigiriam aos vá-
rios campos santos existentes no país, para 
se lembrarem daqueles com quem um dia 

viveram, estudaram ou fizeram negócios. 
É aquele dia em que vale lembrar de todos quanto nos 
foram queridos. dos pais que nos fizeram chegar ao 
mundo. do irmão com quem partilhamos os mesmos 
sonhos não concretizados, dos filhos que não vimos 
crescer e ainda dos amores que foram ficando pelo 
caminho ao longo dos tempos. 
Era desejável colocar uma coroa de flores, chorar pe-
las boas memórias, mas, infelizmente, os tempos são 
outros e difíceis. Estão distante daqueles que fizeram 
com que alguns dos entes-queridos repousassem 
pelos cemitérios deste país. O Coronavírus impôs-
nos uma nova forma de ser e de estar em que até o 
convívio com os entes-queridos terá de merecer uma 
readaptação. 
 Mais do que o contacto directo com os locais em que 
foram sepultados, o dia dos finados hoje será mais 
para reflexão. Cada um em sua casa ou noutros espa-
ços poderão, sem desprimor, reviver as boas lem-
branças daqueles com quem um dia conviveram. 

deStaqueSdeStaqueSdeStaqueSdeStaqueSdeStaqueSdeStaqueSdeStaqueSdeStaqueS

PolÍtica.  PáG. 9  david Mendes 
abandona UNITA
por falta de solidariedade

Sociedade  PáG. xx: dia dos 
Finados sem romaria 
aos cemitérios

econoMia.  PáG . xx: Administrador 
municipal da Matala defende 
descentralização financeira do PIIM

Mundo.  PáG. xx: Saída dos EUA do 
Tratado INF foi um “erro gigantesco”, 
afirma ex-secretário de Estado

“É preciso não 
criarmos fricções 
que nos levem a 
nos olhar com 
preconceito”
dom josé Manuel imbamba
Arcebispo de Saurimo

os números do diao editorial

cartaz. PáG . 15   Paulo Flores e o 
rapper Prodígio cantam juntos 
contra a Fome e pela Esperança
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o que vai acontecer

hoje, no online de o PaÍS, leia a entrevista com 
o general Antonino Tchyulo Jeremias e saiba 
mais sobre a guerrilha da UNITA  e as 
escarramuças que ocorreram em Luanda antes 
e depois da independência

finanças A proposta de Orça-
mento Geral do Estado para 
2021 começa a ser discutida, na 
generalidade, amanhã, na As-
sembleia Nacional. O docu-
mento foi entregue ao presi-
dente do Parlamento, Fernando 
da Piedade dias dos Santos, 
pelo ministro de Estado para a 
Coordenação Económica.  O 
Executivo pretende prosseguir 
dois grandes objectivos para a 
consolidação fiscal e controlo 
das finanças públicas, adiantou 
o ministro de Estado para a 
Coordenação Económica, Ma-
nuel Nunes Júnior, depois de ter 
apresentado o documento. 
Segundo o ministro, o país 
precisa de continuar a contro-
lar as finanças públicas, para a 
dívida pública manter-se num 
patamar sustentável. “Preten-
demos fazer com que a dívida 

pública continue controlada

teatro  A 5.ª edição do Circuito 
Internacional de Teatro (CIT) 
acontece este ano sem público, 
de 31 deste mês a 28 de Novem-
bro, na Liga Africana, em Luan-
da, apenas com “lives” em di-
recto, nas várias plataformas 
digitais. A organização do festi-
val pretende manter as home-
nagens aos fazedores de teatro 
que realizarem as melhores 
performances. Com a participa-
ção de 13 grupos de teatro, devi-
do à pandemia da Covid-19, a 
organização informou, numa 
conferência de imprensa, no 
Memorial António Agostinho 
Neto, em Luanda, que, depois de 
vários adiamentos, decidiram 
optar por este formato, disse o 
director do festival, Adérito ro-
drigues.

basquetebol Hoje, Manuel 
Moreira, candidato da lista C à 
presidência da Federação 
Angolana de Basquetebol 
(FAB), cujo pleito está agendao 
para 22 de Novembro, tendo 
em vista o quadriénio olímpi-
co 2020/2024,  prossegue 
com a campanha na província 
do Cuanza-Sul, seguindo de-
pois para as províncias de 
Benguela, Huíla, Namibe, 
Cuanza-Norte, Malanje, Hu-
ambo e Bié. 
“Acreditamos que, em 15 dias, 
possamos trabalhar nas pro-
víncias supracitadas. Na ver-
dade, será um pouco pesado, 
mas quem corre por gosto não 
se cansa”, mostrou-se opti-
mista num bom trabalho com 
os clubes e associações pro-
vinciais.

futebol O Petro de Luanda e o 
1º de Agosto medem forças 
amanhã, em partida referente 
à ultima jornada do Quadran-
gular., Trumunu Fora de Época, 
no Estádio 11 de Novembro, às 
18:00

É de hoje...
Dani Costa
Coordenador

luanda: diferente de outros anos hoje dia do finado, os ente-queridos não estão permitidos a fazer limpeza nas campas , 
por conta da COVId-19. (Virgílio Pinto)

q uando há alguns dias trouxemos à 
liça a questão do Morro das Salinas, 
em Benguela, desalojados das áreas 
em que se encontravam por conta 

de uma ordem judicial, estávamos longe de 
imaginar que projectos existiam para aque-
la parcela da província de Benguela e que fi-
zeram com que se travasse o sonho daque-
les que residiam no local. 

Desde Junho deste ano, altura em que 
efectivos da Polícia Nacional e responsá-
veis do governo local invadiram a área pa-
ra desalojá-los, além das casas, de constru-
ção definitiva ou não, existiam na localida-
de já alguns projectos sociais, como escolas 
e postos de saúde construídos com  o esfor-
ço dos próprios moradores. 

Com as casas destruídas, os antigos mo-
radores tiveram que ficar alojados, inicial-
mente, numa escola em condições precá-
rias, distantes daquelas que tinham nas su-
as residências. Mesmo que não fossem as do 
primeiro mundo, havia ao menos um tec-
to para se protegerem do frio e de outras 
intempéries, assim como uma cama para 
dormir às noites. 

A força do camartelo derrubou sonhos, 
os mesmos sonhos que outros não tiveram 
depois de desembolsarem dinheiro há mais 
de seis anos num projecto de auto-constru-
ção dirigida quecontava, inicialmente, com 
a mão do Governo Provincial de Benguela. 

Os primeiros, os habitantes das Salinas, 
que viram as casas destruídas, assim como 
outros bens, constituíram advogado pa-
ra conseguirem reaver os espaços. Os ci-
dadãos, que há mais de seis anos pagaram 
por um espaço e não viram os seus terrenos 
cedidos, solicitam a devolução dos montan-
tes investidos por já não confiarem na pala-
vra dada pelo Executivo local. 

Numa fase em que existem pelo menos 
estes dois processos, curiosamente o Go-
verno Provincial de Benguela lança um 
concurso para a venda dos terrenos em li-
tígio nas Salinas. O preço da aquisição de 
um lote variam de 400 mil a um milhão de 
Kwanzas. 

Como noticiou este jornal ontem, a Ad-
ministração de Benguela esclarece que ‘de-
pois de ter sido executada a monitorização 
do projecto de loteamento e urbanização 
das Salinas, zona B, e havendo necessidade 
de se garantir o acesso aos terrenos do pro-
jecto em referência com maior lisura, trans-
parência e concorrência entre os interessa-
dos, a venda far-se-á por meio de arrema-
tação em hasta pública’. 

Seja quais forem os critérios e a necessi-
dade imperiosa que o Executivo de Bengue-
la tem em relação ao espaço, o que se espe-
rava é que se desse um tratamento também 
aos antigos moradores e àqueles que há seis 
anos aguardam por um terreno por parte do 
Governo Provincial. 

outra vez 
benguela 
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no teMPo do KaParandanda

carta do leitor

02 de novembro de  1984 - Um 
coronel e um tenente-coronel do serviço de 
segurança  polaco são detidos ,em Varsóvia, 
no decurso das investigações sobre o 
assassínio do sacerdote Jerzy Popieluszko.

02 de novembro de 1962 - O 
Presidente Kennedy, dos EUA, divulga a 
crise dos mísseis de Cuba, anunciando que a 
União Soviética está a desmantelar as bases 
existentes na ilha.

02 de novembro de  1930 - Haile Selassie 
é coroado Imperador da Etiópia.

As minhas cordiais 
saudações e votos de bom 
t r a b a l h o ,  s e n h o r 
coordenador do Jornal O 
PAÍS! 

Nos últimos tempos, a 
escuridão, aos poucos, vai 
tomando conta da cidade 
de Luanda e arredores.

Do Largo do 1º de Maio à 
Maianga, pode ver-se uma 
iluminação parcial em 
vários pontos da cidade.

Não se sabe o que está a 
passar em termos de feitura 
de manutenção nos postes 
de iluminação pública.

Por isso, tenho notado 
que as autoridades, para o 
efeito, têm feito mal o seu 
papel, pois não é possível 
ver sempre ruas iluminadas 
à metade.

Nos últimos dias, os 
meliantes ganham terreno 
na escuridão, parcial, das 
ruas de Luanda.

Isso, parecendo que não, 
dei xa os cidadãos 
preocupados, uma vez que 
não se vive desta forma. 
com insegurança, sem 

oPaÍS
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Escuridão no centro da cidade
dr

tranquilidade de espírito.
Não há condições sociais 

favoráveis neste andar, logo  não 
é possível os cidadãos circularem 
sem pensar na presença de 
meliantes.

Aliás, a fraca presença dos 
agentes da ordem pública nos 

momentos de escurdão tem sido 
uma constante, porque não é 
possível haver patrulhamento 
naquelas condições.

Assim, espero que as 
autoridades revejam o sistema de 
iluminação pública do centro da 
cidade e da província de Luanda 

em geral, para se manter uma 
vida nocturna digna, em 
condições de segurança 
razoáveis.

Guto Milaza, Maianga
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João Katombela, na Huíla 

Para esta circunscri-
ção, que dista 180 
quilómetros da  ci-
dade do Lubango, 
capital da província 

da Huíla, foram alocados  2 bi-
liões e 620 milhões de Kwan-
zas para a concretização dos 
vários projectos sociais. 

Entre os vários projectos 
inscritos no PIIM, o adminis-
trador municipal da Matala, 
Miguel Paiva Vicente, desta-
ca as obras de asfaltagem do 
casco urbano na sede muni-
cipal, que já conta com 19 dias 
desde o arranque das mesmas. 

Miguel Paiva Vicente disse 
que as obras de asfaltagem das 
estradas da comuna sede do 
município da Matala, consta na 
prioridade do PIIM.  

“Um dos grandes projectos 
que nós tínhamos para a Mata-
la é a asfaltagem do município, 
porque percebemos que a se-
de já é uma cidade, apresentava 
uma imagem menos boa, por is-
so houve a necessidade de se dar 
uma outra imagem, e pusemos 
nos nossos projectos a asfalta-
gem”, informou.

O projecto está com uma exe-
cução física avaliada em 20 por 
cento, e prevê-se a sua conclu-
são ainda no final do ano em 
curso. 

No que toca à recuperação de 
estradas no município da Ma-
tala, o  administrador disse que 

Ireneu Mujoco

falando Sábado, 31,  no 
“Debate com Café, sobre 
“O  Papel da Comunica-
ção Social num Estado 

Democrático e de Direito,  ver-
sus o Arresto da Mídia pela PGR”, 
sustentou  que apesar de alguma 
melhoria na liberdade de im-
prensa, existe esta adversidade.

Apesar de existir uma nova 
lufada de “ar fresco” em termos 
de liberdade de imprensa, de-
corrente do novo paradigma de 
informar, adoptado pelo Gover-
no do Presidente João Lourenço, 
verificam-se ainda muitas difi-
culdades de acesso às fontes es-
tatais.

Suzana Mendes apontou que a 
análise da imprensa, em Ango-
la, deve ser feita de forma desin-
teressada e desapaixonada, re-
forçando que no actual contexto 
muita coisa gira à volta da liber-
dade de imprensa, sobretudo na 
obtenção de informação para 
transmitir.

Suzana Mendes, que é directo-
ra de informação do canal VIDA 
TV, apontou que o real problema 
de Angola consiste no incumpri-
mento de várias normas que dão 
suporte à liberdade de impren-
sa, algumas das quais ratificadas  
por Angola.   

Exemplificou  o recente caso 
da detenção de cinco jornalistas 

o Plano Integrado de Intervenção nos 
Municípios (PIIM) está a executar vários 
projectos de impacto social no município 
da Matala, província da Huíla, para a me-
lhoria das condições sociais  

a jornalista Suzana Mendes considerou o acesso às fontes de in-
formação, sobretudo nos órgãos estatais, como sendo ainda a 
principal dificuldade que os jornalistas  enfrentam para  desem-
penhar melhor  o seu papel de informar

PiiM asfalta vila 
da Matala, na huíla  

acesso às fontes estatais  
continua a  dificultar o  
trabalho dos jornalistas 

pela Polícia Nacional, no dia 24 de 
Outubro, em Luanda, quando se 
encontravam em pleno exercício 
das suas funções para cobrir uma 
manifestação organizada pela so-
ciedade civil.

Censura e contraditório
No debate, que juntou políticos e 

membros da sociedade civil, Suza-
na Mendes chamou a atenção aos 
jornalistas sobre a problemática da 
auto-censura,  que ainda é notória 
em alguns profissionais, não obs-
tante os apelos que têm sido lan-
çados  pelo Sindicato de Jornalistas 
Angolanos(SJA) e por outros orga-
nismos ligados à classe.

Do mesmo modo,  criticou a falta 
de rigor, por  parte de alguns jor-
nalistas, por incumprimento de 
fazer o contraditório quando a si-
tuação se afigura, ou se aponte pa-
ra esta direcção.

arresto dos mídia  
Sobre o confisco de alguns ór-

gãos de Comunicação Social, no 
quadro da recuperação de activos 
em curso pela Procuradoria-Ge-
ral da República(PGR), chamou a 
atenção do Estado para evitar a in-
terferência editorial  dos meios que 
passou para a sua tutela. 

Caso haver uma reprivatização 
das empresas, Suzana Mendes de-
fende que os mesmos passem para 
verdadeiros grupos empresariais 
comprometidos com a causa para 
as quais foram criados.  

“não existem boas ou más notí-
cias”, esta afirmação é do jorna-
lista Carlos Rosado de Carvalho, 
que fez parelha com Suzana 
Mendes, neste debate, quando 
chamado a intervir, afirmando 
que o mais importante é a vera-
cidade da notícia.

Carlos Rosado sustentou não ser 
da competência do jornalista deci-
dir sobre o surgimento  das “boas 
ou más notícias”, mas apenas ela-
borá-las como determinam os câ-
nones do jornalismo.

Nesta senda, o também econo-
mista aconselha os jornalistas a 
primarem sempre pela observân-
cia rigorosa da imparcialidade, ri-
gor e isenção. 

Noutra vertente, criticou a censu-
ra nos meios de comunicação social, 
nalguns casos, segundo ele, feita 
por orientação directa dos respon-
sáveis máximos dos órgãos.

Durante o debate, discordou 
também do facto de jornalistas pro-
fissionais gerirem órgãos de infor-
mação, alegando ser  uma tarefa da 
competência de gestores de empre-
sas. Para o palestrante, os jornalis-
tas devem trabalhar nas redacções 
dos seus respectivos órgãos, em vez 
de ocuparem cargos que não se ade-
quam com a sua profissão.

Esta é a terceira edição do “Debate 
com Café”, organizada pela Aliança 
Patriótica Nacional(APN), um par-
tido extra-parlamentar, saído das 
eleições gerais de 2017, que tem co-
mo líder, Quintino Moreira. 

outras vias de comunicação que 
ligam a sede do município com 
as demais comunas, estão a be-
neficiar de obras de terraplana-
gem. 

Estão a ser terraplanados os 
troços sede-Frechiel e sede-Cu-
velai, e  as obras destes dois tra-
ços observam um grau de exe-
cução física na ordem dos 60 por 
cento, num total de 59 quilóme-
tros. 

outras empreitadas
Miguel Paiva Vicente infor-

mou que o PIIM permitiu tam-
bém  a reabilitação de alguns 
equipamentos socias,  que já fo-
ram entregues à população. 

“Além destes projectos, temos 
em andamento duas escolas de 
sete salas de aula no Capelongo e 
no sector do Hossi, temos a am-
pliação do posto médico da co-
muna do Mulondo, que poderá 
ser elevado a centro de saúde, 
tendo em conta a sua densidade 
populacional”, informou. 

As obras de construção da es-
cola de sete salas de aula na co-
muna de Capelongo, estão bas-
tante avançadas, com uma exe-
cução de 98 por cento, e estão 
orçadas  em  89 milhões e 894 
mil 845 Kwanzas.

De acordo com os resulta-
dos do último senso de 2014, o 
município da Matala conta com 
uma população estimada em 815 
mil habitantes. Dadas as con-
dições hídricas  grande parte 
da sua população dedica-se à 
agricultura.  

Vista parcial da vila da Matala que está a beneficiar de asfalto pela primeira vez

Jornalista Suzana Mendes Jornalista Carlos Rosado de Carvalho

dr
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Arcebispo Católico apela ao diálogo entre angolanos 

Ireneu Mujoco

em causa está a ausência 
de solidariedade para 
consigo, por parte da di-
recção da UNITA,  devi-
do às ameaças de morte  

de que foi alvo, feitas num vídeo,  
por um grupo de jovens  e forças 
ligadas a esta força política.
O vídeo, publicado no dia 26 de 
Outubro,  retomado na página 
oficial da UNITA-Bruxelas e par-
tilhado por muitos militantes, es-
tá a aumentar a insegurança con-
tra a sua vida, segundo declarou ao 
jornal OPAÍS. 
David Mendes, deputado inde-
pendente  pelo grupo parlamentar 
da UNITA,  disse que as ameaças 
ocorrem  por ter criticado o parti-
do do “ galo negro” por  participar  
na abortada  manifestação do dia  
24 de Outubro, organizada por um 
grupo da Sociedade Civil. 
Em entrevista  exclusiva a este jor-
nal,       ontem, Domingo, 1, David 
Mendes informou que tomou a de-
cisão por falta de uma “declara-

o prelado que prestava decla-
rações à imprensa a propó-
sito do actual cenário socio-

político do pais, referiu que a falta 
de  entendimento pode interrom-
per o processo de desenvolvimen-
to em curso.

A 24 de Outubro a Polícia Nacio-
nal frustrou, em Luanda, uma ma-
nifestação não autorizada por força 
das medidas restritivas de preven-
ção e combate à pandemia da co-

vid-19. Essa manifestação foi con-
vocada por organizações da so-
ciedade civil contra o alto custo e 
vida e exigir a realização de elei-
ções autárquicas, a qual contou 
com o apoio da UNITA, segunda 
força política no país.     

Dom José Imbamba defende que 
os angolanos, sobretudo os parti-
dos políticos, devem procurar dia-
logar mais e encontrar consensos 
na busca de soluções para a reso-

david Mendes abandona
grupo parlamentar da unita

 o arcebispo de Saurimo, Lunda Sul, dom José 
Imbamba, apelou ontem, domingo, aos an-
golanos a optarem pelo diálogo com vista a 
resolverem os pontos divergentes

amanhã, terça-feira,3, o político vai reali-
zar uma conferência de imprensa, para 
mais pormenores sobre a sua ruptura 
com este partido ao qual estava ligado 
desde 2017, através do grupo parlamentar

à qual  estava ligada desde 2017, al-
tura em que integrou o grupo par-
lamentar como deputado inde-
pendente saído das eleições gerais 
daquele ano, resultou de uma pro-
funda reflexão.
“A minha decisão cruzou com o da 
minha família, com quem conver-
sei sobre o assunto e achei abando-
nar livremente o grupo parlamen-
tar da UNITA”, explicou.
Apesar de ser uma decisão que 
considerou imprevisível, disse 
não ter  encontrado  uma outra sa-
ída que não fosse desligar-se des-
ta força política, cujo “casamento” 

durou três anos.
“Quem  perde com a minha mor-
te é a minha família, e em Áfri-
ca quem  não ouve a família acaba 
sozinho”, justificou-se, avançan-
do ser importante que fosse toma-
da essa  decisão  para que o pior não 
aconteça.
Informou  que a direcção da UNI-
TA, liderada por Adalberto Cos-
ta Júnior, não foi avisada sobre o 
seu auto-afastamento, por deci-
são pessoal.
“A nível da UNITA não falei com 
ninguém que acabo de me des-
ligar deste partido, mas falei 

com os meus colegas do Partido 
Popular(PP), e com líderes e ami-
gos de outras forças políticas”, 
afirmou. Questionado sobre a sua 
relação  com o presidente do par-
tido, Adalberto Costa Júnior, dis-
se “ser  fria”, depois que foi eleito 
como novo  líder da segunda for-
ça política do país, por  razões que 
disse desconhecer.
Entretanto, fez saber que o fra-
co relacionamento com Adalber-
to Costa Júnior não precipitou a sua 
decisão, reiterando apenas a falta 
de solidariedade.

dinamismo
Até ao fim do seu mandato, em 
2022,  David Mendes assegurou 
que vai actuar como “deputado 
não inscrito em nenhuma banca-
da” e  vai trabalhar  com  o mesmo 
dinamismo de sempre.
Reafirmou o seu compromisso de 
trabalhar para o povo que o elegeu, 
argumentando ter sido o motivo 
que o levou a aceitar o desafio que 
lhe tinha sido lançado pela antiga 
direcção da UNITA, na altura sob 
batuta de Isaías Samakuva. 
Com a saída de David Mendes, o 
grupo parlamentar contará, ago-
ra, com único deputado indepen-
dente, Raul Tati, sendo que o ou-
tro,  Sediangani Mbimbi, ex-líder 
do PDP-ANA, filiou-se volunta-
riamente à UNITA, no principio 
do ano em curso.

ção oficial da direcção da  UNITA 
a condenar as ameaças”, apesar 
do pronunciamento do seu porta-
voz, Marchal Dachala, que deplo-
rou o facto, alegando não ser prá-
tica deste partido colocar em ris-
co a integridade física de qualquer 
cidadão.
Disse ter recebido solidarieda-
de de partidos políticos, de  líde-
res de partidos políticos, da socie-
dade civil, sindicatos, e de alguns  
Jovens do Movimento  Revolucio-
nário, “mas nenhuma oficialmen-
te da direcção do partido UNITA”. 
Deplorou o facto de não haver uma 
“ única frase” no comunicado ofi-
cial da II Reunião Ordinária da Co-
missão Política da UNITA, encer-
rada Sábado, 31 de Outubro, a con-
denar o acto.
“É grave quando não encontra so-
lidariedade nenhuma numa situa-
ção como essa, em que o bem vida  
esteja em risco”, desabafou, acres-
centando estar desapontado com o  
silêncio.

ruptura definitiva
A decisão de romper com a UNITA, 

lução dos problemas colectivos de 
Angola.

“Devemos amadurecer o diálo-
go de concertação, de auscultação 
e de busca comum de caminhos 
salutares para que verdadeira-
mente os factores de desenvol-
vimento não venham de fora pa-
ra dentro mas sim ao contrário”, 
ressaltou.

Para o bispo Católico, os ango-
lanos devem viver unidos na di-
versidade, aceitando a crítica, pa-
ra a construção de um verdadeiro 
Estado Democrático e de Direito.

“É preciso não criarmos fric-
ções que nos levem a nos olhar 
com preconceito, temos que va-
lorizar tudo aquilo que vai incen-
tivar o desenvolvimento socioe-
conómico do país”, realçouDom Manuel Imbamba, arcebispo metropolitano de Saurimo

dANIEL MIGUEL/ArQUIVO

ArQUIVO



Sociedade

dia dos Finados 
sem romaria 
aos cemitérios

Milton Manaça

Para conter a propa-
gação da Covid-19, 
o GPL proibiu,  
além das romarias 
as actividades re-
ligiosas de massa, 

justificada com a preocupação so-
bre a necessidade de reter e con-

o Governo Provincial de Luanda (GPL) suspendeu as actividades de 
limpeza aos cemitérios que normalmente se realiza a 2 de Novembro 
com o objectivo de evitar ajuntamentos. O padre Católico José Esteves 
considera a medida prudente e pede aos cristãos que não poderem ir 
a uma igreja a rezarem pelos finados a partir de casa 

pulações. José Esteves disse que 
muita gente não está a acatar as 
orientações das autoridades no 
cumprimento do distanciamento, 
uso da máscara facial e outras me-
didas de biossegurança o que reve-
la uma descrença na doença, en-
fatizando a necessidade de as pes-
soas manterem-se distantes umas 
das outras.

“Deus é todo-poderoso e não é 
preciso ir a um templo para po-
der rezar. Ele está em todas as par-
tes, então as pessoas podem rezar a 
partir de casa”, disse.

O também pároco da paróquia 
de São Marcos, em Luanda, disse 
que apesar dessas restrições, nas 
igrejas católicas haverá três cele-
brações com grupos restritos para 
lembrar a data dos finados.

O prelado católico disse ser ne-
cessário lembrar os defuntos, prin-
cipalmente os mártires que deram 
a sua vida por Cristo e por outros 
que morreram dando um teste-
munho heróico lutando por cau-
sas justas.

“Rezamos por muita gente que 
conhecemos, mas também há 
aqueles que ninguém conhece. Nós 
como Igreja temos a obrigação de 
rezar e interceder tanto pelos co-
nhecidos como para os desconhe-
cidos”, disse

Quem também aconselha as 
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“deus é todo-
poderoso e não 
é preciso ir a 
um templo para 
poder rezar. ele 
está em todas 
as partes, então 
as pessoas po-
dem rezar a 
partir de casa”
 Padre José Esteves

trolar a transmissão da pandemia. 
“Deste modo, estaremos a evitar 
o risco de propagação e a contri-
buir para uma redução do núme-
ro de infectados por Covid-19”, lê-
se no documento a que OPAÍS te-
ve acesso.

O GPL aconselha as famílias a 
permanecerem em casa, a cum-
prir as normas de biossegurança e 
as orientações das autoridades sa-

nitárias. Entretanto, estas medi-
das foram seguidas por outros go-
vernos provinciais, proibindo des-
locações de pessoas aos cemitérios 
para fins de limpeza.

Para o padre José Esteves é im-
portante que nesta fase se evite 
aglomerações e considerou pru-
dente a decisão das autoridades de 
restringir as romarias aos cemité-
rios, para proteger a vida das po-

dr
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Sobre a data

dia dos Fiéis defuntos, dia 
de Finados ou dia dos 
Mortos é celebrado pela 
Igreja Católica no dia 2 de 
Novembro.
desde o século II, alguns 
cristãos rezavam pelos 
falecidos, visitando os 
túmulos dos mártires 
para rezar pelos que mor-
reram. No século V, a Igre-
ja dedicava um dia do ano 
para rezar por todos os 
mortos, pelos quais nin-
guém rezava e dos quais 
ninguém lembrava. 
Também o padre Odilo de 
Cluny, em 998, pedia aos 
monges que orassem 
pelos mortos. desde o 
século XI os Papas Silves-
tre II (1009), João XVII 
(1009) e Leão IX (1015) 
obrigam a comunidade a 
dedicar um dia aos mor-
tos. 
No século XIII esse dia 
anual passa a ser come-
morado em 2 de Novem-
bro, porque 1 de novembro 
é a Festa de Todos os San-
tos. A doutrina Católica 
evoca algumas passagens 
bíblicas como a de Tobias 
12,12; Jó 1,18-20; Mt 12,32 e 
II Macabeus 12,43-46 para 
fundamentar sua posição, 
apaisando-se numa práti-
ca de quase 2 mil anos

pessoas a permanecerem em casa 
é o sociólogo Carlos Conceição que 
considera acertada a medida das 
autoridades e realça que este posi-
cionamento visa, essencialmente, 
a protecção das pessoas.

Carlos Conceição lembrou que 
Luanda é o epicentro da doença e  
os ajuntamentos podem contri-
buir na disseminação do vírus da 
Covid-19. 

Por outro lado, chamou atenção 
para os desrespeitos que de algum 
tempo a esta parte se tem registado 
nos cemitérios, tendo frisado que 
na cultura antropológica africa-
na a morte não representa um fim, 
mas a passagem de uma pessoa da 
dimensão carnal para a espiritual.

“Por isso vemos pessoas a se co-
municarem com os antepassados 
mesmo depois de mortas. Há ne-
cessidade de preservarmos melhor 
os nossos entes-queridos e respei-
tamos os locais em que foram se-
pultados os seus corpos”, frisou.  

o director do Am-
biente e Sanea-
mento básico da 
Ad m i n i stração 
Municipal do Lu-

bango, Venâncio Ukuahamba, 
disse, em entrevista à Angop, 
que uma das medidas para es-
tancar o fenómeno, passa por 
vedar os cemitérios e o reforço 
da protecção física de 35 actu-
ais para 80, além do apoio das 
forças da Ordem para se evitar 
eventuais tipos de vandalismo.

“Uma das políticas da Ad-
ministração Municipal é fazer 
com que todos os cemitérios 
sejam vedados e aqueles que 
não estão enquadrados para o 
seu uso, devem ser encerrados, 
porque violam as medidas im-
postas”, disse.

Os crimes ocorrem até du-
rante o dia, sobretudo em 
campos santos como o do Al-
to da Mitcha, que está há dois 

as lápides, granito e mármore de campas de seis dos oito cemitérios do município do 
Lubango, na Huíla, têm sido furtadas, com suposto envolvimentos de seguranças, e 
transformadas em tampos de cozinha que são comercializados no mercado negro des-
ta província. 

cidadãos furtam granito e mármore de campas 
para transformar em tampos de cozinha 

anos encerrado para enterros. Ao 
que Venâncio Ukuahamba disse 
tratar-se de um assunto que é do 
domínio da Administração, uma 
vez que este cemitério  tem ho-
je sérios problemas de invasão de 
vândalos. 

Nos últimos dois anos, 23 pes-
soas foram detidas por invasão 
a cemitérios, mas só dois foram 
condenados a pena de prisão cor-
reccional, por roubo desses bens.

A cidadã Maria Henrique-
ta contou que se viu há um mês 
surpreendida com o desapare-
cimento, por completo, da cam-
pa do seu esposo que lá jaz há 21 
anos.

Emesmeralda Vieira, uma ou-
tra cidadã, viveu o mesmo pro-
blema com a campa da mãe. Dis-
se que o tampo de granito de dois 
metros de comprimento foi fur-
tado e agora receia a reposição, 
pois é uma situação recorrente 
no cemitério da Mitcha e que os 

culpados nunca são encontrados.
A Administração do Lubango 

tem sob controlo os cemitérios 
da Mitcha, Mutundo, Nambam-
bi, Camumuila, Kwawa e Ma-
punda, arredores desta urbe, pa-
ra além dos existentes nas comu-
nas do Hoque, Quilemba, Huíla e 

Arimba, apenas nesses dois últi-
mos não se verifica actos de van-
dalismo.

Com uma superfície territorial 
de 3 mil e 140 quilómetros qua-
drados, o Lubango tem uma po-
pulação estimada em 903.731 ha-
bitantes.

Pai viola sexualmente filha que 
estava inconsciente 

um cidadão está a ser acusado de ter violado se-
xualmente a sua filha, no Uíge, ao aproveitar-se 
do facto de esta estar inconsciente. O pai, de 35 
anos, abusou sexualmente da filha de 15 anos

a Polícia Nacional no Uí-
ge, bem como o Serviço 
de Investigação Crimi-
nal, confirmaram a de-
tenção, no município do 

Negage, bairro Capopa, de um cida-
dão nacional de 35 anos, funcionário 
público, suspeito de ter violado a sua 
própria filha, estudante, de 15 anos.
Segundo informações disponibiliza-
das pela Polícia na sua página, o facto 
deu-se quando a adolescente encon-
trava-se desmaiada na escola e a di-
recção do estabelecimento de ensino 
solicitou a comparência do encarrega-

do, no sentido de levá-la ao hospital.
Posto na escola, o acusado (pai) levou-
a e aproveitando-se do estado incons-
ciente da vítima, por sinal sua filha, 
que se achava desmaiada, simulou so-
corrê-la para uma unidade sanitária. 
Ao longo do percurso, contornou em 
direcção a via que liga Negage-Amba-
ca, junto à escola de formação de pro-
fessores do futuro (ADPP), estacionou 
a viatura e consumou o ilícito crimi-
nal.  O cidadão (na foto) está detido e 
foi apresentado ao Ministério Público 
para os devidos procedimentos jurí-
dicos.

O cidadão em causa está a ser acusado de ter violado a filha 
(desmaiada)

dr

dr
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Polícia do dubai descarta suspeita de crime 
na morte de Sindika dokolo

a polícia do dubai 
declarou, ontem, 
que não há suspeita 
de qualquer “acto 
criminoso” na morte 
do empresário con-
golês Sindika doko-
lo, marido de Isabel 
dos Santos, ocorrida 
Sexta-feira, num 
acidente de mergu-
lho no dubai

“não suspeitamos de 
qualquer acto cri-
minoso na morte 

do empresário Sindika Dokolo, 
de 48 anos, que se afogou quando 
fazia mergulho livre no norte da 
ilha de Deira”, anunciou a Polí-
cia do emirado em comunicado.

O general de divisão Khaled 
Ibrahim al-Mansuri, coman-
dante adjunto de investigação, 
afirmou que receberam no mes-
mo dia, a 29 de Outubro, uma 
chamada de emergência e equi-
pas de salvamento marítimo fo-
ram imediatamente enviadas ao 
local. 

Khaled Ibrahim al-Mansu-
ri esclareceu que as declarações 
de amigos do empresário e o re-
latório médico-legal permitiram 
“concluir que não há suspeita de 
crime nesta morte”.

Sindika Dokolo praticava uma 
forma de mergulho, localmente 
conhecida como ‘al-hivari’, que 

Quatro membros da mesma 
família (pai e três filhos) mor-
reram queimados na manhã 
de ontem, no bairro 11 de No-
vembro, em Mbanza Kongo, 
província do Zaire, em conse-
quência de um incêndio, na 
residência em que moravam.
O incêndio de pequena pro-
porção foi provocado por pre-
sumível negligência e causou 
morte ao pai, de 40 anos de 
idade, e aos três filhos, com 
idades entre os quatro e oito 
anos, assim como a destrui-
ção parcial da residência er-
guida de material precário 
(adobe).
O porta-voz do Serviço de 
Protecção Civil e Bombeiros 
local, António Wakusa, em 
declarações à Angop, afirmou 
que os operacionais foram 
alertados tardiamente e che-
garam ao local quando as 
chamas haviam já consumido 
parcialmente a casa.
Explicou, entretanto, que os 
operacionais encontraram 
recipientes no interior que 
continham teor de combustí-
vel (gasolina), próximo da 
cozinha, presumindo-se que 
seja a principal causa da de-
flagração das chamas.
 Segundo testemunhas, as 
vítimas armazenavam gaso-
lina no interior da casa, que 
era comercializada a retalho.
Informaram que, a esposa e 
um outro filho de 13 anos de 
idade, que se encontravam 
ausentes, escaparam desta 
tragédia.
 O porta-voz disse que os 
danos materiais deste sinis-
tro estão avaliados em mais 
de 600 mil Kwanzas.
 Este é o primeiro incêndio 
que resultou em vítimas 
mortais, no presente ano.

Incêndio mata 
quatro membros 
da mesma família

não utiliza equipamento de 
respiração e assenta na utili-
zação exclusiva do ar existen-
te nos pulmões.

unitel presta homenagem à 
Sindika dokolo

“Nos dias de hoje, pesso-
as como o senhor Sindika 
Dokolo dão-nos força e repto 
para continuar a acreditar no 
mundo e nos projectos a que 
nos propomos”, afirma a em-
presa de telefonia móvel UNI-
TEL, num comunicado de im-
prensa divulgado ontem.

Miguel Geraldes, o subs-
critor da nota, afirma que foi 
com imensa consternação que 
o Conselho de Administração 
e Colaboradores da UNITEL 
tomaram conhecimento do 
seu passamento físico ocorri-
do Sexta-feira, no Dubai.

Esclarece que não era difícil 
encontrar no discurso de Sin-
dika Dokolo, um dos maio-
res coleccionadores da arte 
do nosso continente, “a vi-
são transcendental de África, 
o amor à sua família, e a pos-
tura de um homem moderno 
que tinha uma ideologia com 
muito para partilhar”.

A direcção da UNITEL, em-
presa fundada por Isabel dos 
Santos, com quem era casa-
do desde 2002, de quem te-
ve quatro filhos, manifesta-
se solidária com a dor dos fa-
miliares, amigos e todos que 
com ele conviveram nas esfe-
ras profissional e pessoal. 

“Não temos palavras de 
conforto que sejam suficien-
tes para amenizar a dor que a 
todos assola. Neste momento 
de dor e luto, endereçamos à 
engenheira Isabel dos Santos 
e família, os mais profundos 
sentimentos de pesar por tão 
irreparável perda”, lê-se no 
documento enviado a nossa 
redação.

O empresário Sindika 
Dokolo nasceu em 1972, no 
antigo Zaire, actual República 
Democrática do Congo (RDC). 
É filho do banqueiro Augustin 
Dokolo Sanu e da sua segun-
da mulher, a dinamarquesa 
Hanne Taabbel.

Crítico dos quase 20 anos do 
regime do Presidente da RDC, 
Joseph Kabila, Sindika Doko-
lo esteve cerca de cinco anos 
no exílio, devido aos pro-
cessos movidos contra si em 
Kinshasa. Regressou ao seu 
país em Maio de 2019, meses 
depois da vitória presidencial 
de Félix Tshisekedi, em De-
zembro de 2018.

Khaled 
ibrahim al-
Mansuri es-
clareceu que 
as declarações 
de amigos do 
empresário e o 
relatório mé-
dico-legal 
permitiram 
“concluir que 
não há suspei-
ta de crime 
nesta morte”.

dr



O QUE É O COrONAVÍrUS E coMo Me PoSSo ProteGer? 

 COMO ME POSSO PrOTEGEr? EXISTE 
TrATAMENTO?

o novo Coronavírus, 
intitulado Covid-19, 
é de uma família de 
vírus conhecidos 
por causarem infec-
ção que pode ser se-
melhante a uma gri-
pe comum ou 
apresentar-se como 
doença mais grave, 
como pneumonia

f oi identificado pela pri-
meira vez em Janei-
ro de 2020, na cidade de 
Wuhan, na China. Es-

te novo agente nunca tinha sido 
previamente identificado em se-
res humanos, tendo causado um 
surto na  aludida cidade  que se 
espalhou rapidamente a vários 
países do mundo. A Organiza-
ção Mundial da Saúde decretou 
(OMS) que o mundo está diante 
de uma pandemia.  

Tendo sido reportados já  11.035     casos em Angola, 
com 286 mortes, estão indicadas medidas específi-
cas de protecção, mas há questões práticas que se 
deve ter em conta para reduzir a exposição e trans-
missão da doença:
1.  Lavar frequentemente as mãos, especialmente após 
contacto directo com pessoas doentes; 

2. Evitar contacto desprotegido com animais domésticos ou 
selvagens;

3. Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e 
boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o 
braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); 

4.  Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Não existe vacina. 
Sendo um novo 
vírus, estão em 
curso as investi-
gações para o seu 
desenvolvimento. 
O tratamento para 
a infecção por 
este novo Coro-
navírus é dirigido 
aos sinais e sinto-
mas apresenta-
dos

QUAIS OS SINAIS 
E SINTOMAS?

As pessoas infectadas podem 
apresentar sinais e sintomas 
de infecção respiratória aguda 
como:

 Em casos mais graves pode le-
var a pneumonia grave com in-
suficiência respiratória aguda, 
falência renal e de outros órgãos 
e eventual morte.

1. Febre 2.Tosse
3. Dificuldade respiratória
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o seu suplemento diário de lazer e cultura
cartaz
“Live no Kubico” presta tributo a mais 
de 40 lendários do music hall nacional

Antónia Gonçalo

os grandes sucessos 
de mais de 40 mú-
sicos que já parti-
ram (morreram) 
foram relembra-
dos, ontem, no 

palco de diversidade cultural 
da TPA em Camama, através do 
“Live no Kubico”, como forma de 
recordã-los e homenageá-losno 
Dia dos Finados que hoje se as-
sinala.

O espectáculo, que decorreu 
sob o lema “Feliz memória”, de 
carácter especial, foi também 
emitido no Youtube da Platina-
line e levou ao palco temas de su-
cesso de artistas de várias gera-
ções, que foram talentosos nas 
suas áreas de actuação, tendo 
deixado marca e legado enquan-
to viveram, que mesmo depois 
de passarem ao além, continu-

am a ser revisitados com gran-
des emoções.

Foram mais de quatro horas 
que os apreciadores da músi-
ca angolana reviveram os temas 
musicais, neste espectáculo que, 
a par do tributo aos artistas, te-
ve o objectivo de entreter os ci-
dadãos nesta fase de pandemia, 
em que são aconselhados a fica-
rem em casa a fim de se evitar a 
propagação da Covid-19.

O primeiro tema musical re-
lembrado foi “Kialumingu” de 
Urbano de Castro, cantado por 
Legalize, tendo permitido aos 
telespectadores e internautas re-
lembrarem o trabalho do artista 
falecido na década de 70, tendo 
ainda o intérprete cantado “Ma-
belé” de Óscar Neves.

Em seguida “Paxi Yami” de 
Carlos Burity, intérprete e do-
no de uma voz que emocionou e 
marcou várias gerações, foi can-

tado por Mister Kim, que tam-
bém deu voz a “Eza Ku Ngiam-
bela” de Mamukwenu. A canção 
“11 de Novembro” de Belita Pal-
ma, precursora na arte anti-co-
lonialista angolana, cantada por 
Alexandra Bento fez com que os 
apreciadores da boa música an-
golana recordassem as suas so-
noridades, bem como a intitula-
da “Ngongo ya biluka”, de Lour-
des Van-Dúnem na voz de São 
Lurdes. Consta que ambas fi-
zeram parte do conjunto Ngola 
Ritmo, um dos mais importan-
tes grupos do século XX.

O evento prosseguiu com 
outros temas memoráveis do 
cancioneiro angolano, co-
mo “Sakessa Mukongo”, “Beli-
ta”, “Nsaji”, “Filho Doente”, “A 
morte de 1º herói”, “Kufua Ki-
di”, “Lamento de Monteiro”, 
“Vakwé”, “Tu vives em mim” de 
Avozinho, Artur Nunes, Vavá do 

O espectáculo 
que decorreu 
sob o lema “Feliz 
memória”, 
de carácter 
especial, levou ao 
palco temas de 
sucesso de mais 
de 40 artistas 
de distintas 
gerações, cujas 
actuações 
estiveram por 
conta de vários 
intérpretes do 
mercado musical

Cuanza-Sul, Vini Vini, Luís Lau, 
Irmãos Kafala, Kueno Aionda, 
Kueno Aionda foram imitadas 
por Lolito, Mam Beto, Zé Keno, 
Ekuikui, Orlando Loy, Vando e 
Joh Aionda, entre outros.

As presentes interpretações 
cujas canções elevam mensa-
gens de vários aspectos como 
políticos, culturais e sociais do 
país desde a era colonial, além de 
permitir que os telespectadores 
e internautas pudessem relem-
brar as sonoridades que marca-
ram gerações, causou momen-
tos nostálgicos, mas também de 
alegria, ao lembrarem dos seus 
‘ídolos’ que já não fazem parte do 
mundo dos vivos, mas que ain-
da assim as canções continuam 
a fazer sucesso nos vários even-
tos realizado no país.

Foram ainda cantados temas 
de sucesso de Chissica Artz, 
Cananito Alexandre, Nick, Day 

Doy, Mamborró, Diabick, Bell 
do Samba, Buarque, Tony Ca-
etano, Vate Costa, André Min-
gas,  Waldemar Basto, Sebas-
tião Matumona, Man Ré, Beto de 
Almeida, Diana Spray, Tony do 
Fumo, Teta Lando, Givago, Ban-
gão, Artur Nunes, David Zé, en-
tre outros.

Kuduro
O estilo musical Kuduro atra-

vés de um mix com vários te-
mas  como “Sabaló” “Dagadám” 
e “Wakimono” de Própria Lixa 
e Nacobeta foi interpretado pela 
cantora Noite Dia, que acompa-
nhada das suas dançarinas ani-
maram esse espectáculo nostál-
gico, dando-lhe um outro alen-
to. De forma animada dançaram 
e deixaram o evento mais ani-
mado, através de ritmos conta-
giantes deste estilo musical.
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o projecto que envolve os dois artistas 
será lançado neste mês de Novembro, 
com edição da Sony Music

Paulo Flores e o rapper Prodígio cantam 
juntos contra a Fome e pela Esperança

chama-se Esperança, 
o projecto que jun-
ta os angolanos Pau-
lo Flores e Prodígio 

(rapper), ambos reconhecidos 
nacional e internacionalmen-
te. O álbum que assinala a es-
treia desta dupla (e é também 
um testemunho de duas gera-
ções na mesma causa) chama-
se A Bênção e a Maldição e tem 
data de lançamento agendada 
para 6 de Novembro, com edi-
ção da Sony Music.

Lançado um primeiro single em 
Abril, Nzambi, é agora divulgado o 
segundo, Fome, que Paulo Flores, 
cantor e compositor que é, há mui-
to, uma referência na música an-
golana, apresenta como um “grito 
de dor e revolta numa abordagem 
nua e crua sobre a ultrajante misé-
ria, gente que vive na cara da FO-
ME, onde a própria fome sente ver-
gonha de o ser”.
Nascido em Luanda, no dia 2 de Ju-
lho de 1972, Paulo Flores lançou o 
seu primeiro álbum em 1988 (Ka-

Angola.
Já Prodígio, de seu nome Osval-
do Moniz, nasceu em 1988 e in-
tegra o grupo de hip-hop Força 
Suprema. O seu álbum Prodí-
gios (2015) foi distinguido como 
Melhor Álbum do Ano no Ango-
la Hip Hop Awards.
“Eu sou a fome/ e todas as crian-
ças do bairro/ já sabem o meu 
nome”, cantam Paulo e Prodígio 
no vídeo clipe, rodado em Ango-
la. E Prodígio, dando voz à fome 
na cadência do rap, diz: “Trans-
formei rainhas em prostitutas/ 
Fiz mães perderem a dignidade 
em troca de pão p’ros filhos/ (...) 
Mas eu nunca vou p’rá elite/ De 
lá nunca recebo o convite/ Eles 
lidam com o meu primo afasta-
do que eles chamam de apetite.” 
A Paulo Flores e Prodígio juntam 
aqui Manecas Costa (guitarras) e 
Boper (Beat Box). Com direcção 
artística de Renata Torres, o ví-
deo tem produção de Envolve e 
direcção de Phil.

puete), mas foi nos anos 2000 que 
foram editados os seus trabalhos 
mais marcantes, desde Recom-
passo (2001) e Xé Povo (2003) a Ex-
Combatentes (em triplo CD, 2009), 
O País Que Nasceu Meu Pai (2013), 

Bolo de Aniversário (2016) e Kan-
dongueiro Voador (2017). Prepara 
para muito breve um outro, a que 
chamou Independência, já que em 
11 de Novembro de 2020 se assina-
lam 45 anos da independência de 

david zé (1944 a 1977) foi 
um dos grandes músicos 
míticos da revolução an-
golana. Natural de Luanda, 
iniciou a sua vida artística 
em 1966. Contemporâneo 
de Urbano de Castro, Ar-
tur Nunes e Dino Kupaku-
paku. Com letras dotadas 
de um conteúdo de carácter 
politizado, defendia nas su-
as canções as ideias nacio-
nalistas do MPLA de Agos-
tinho Neto. Morreu duran-
te um dos períodos negros 
da história angolana, o gol-
pe contra-golpe fraccionis-
ta de 27 de Maio de 1977, com 
apenas 32 anos.

belita Palma (1932-1988) é 
considerada como um marco na 
cultura popular angolana. Como 
Lourdes Van-Dúnem, é vista co-
mo precursora na arte anti-co-
lonialista angolana, em especial 
na sua participação no conjunto 
N’gola Ritmos, do qual foi voca-
lista. A sua voz foi considerada 
“emblemática”, o que após a sua 
participação neste grupo a leva a 
lançar uma carreira como solis-
ta. Pela sua importância musical 
foi reconhecida, postumamen-
te, pela Rádio Nacional de Ango-
la, em 2007, e homenageada du-
rante o Prémio Nacional de Cul-
tura e Artes em 2009.

chissica artz (2012) natural 
do Huambo, iniciou a sua carrei-
ra musical aos 16 anos em Luanda. 
Nas suas canções passa mensa-
gens de resgate dos valores cívi-
cos, morais e culturais. Interpre-
tou em grande parte dos seus ál-
buns a cultura nacional, através 
da língua umbundu, tendo-se 
destacado como um dos grandes 
produtores. Pelos seus trabalhos 
venceu as categorias “música do 
ano” e “Artista revelação do Top 
Rádio Luanda, edição 2001 e ficou 
em terceiro lugar no prémio Ko-
ra, na categoria de “Melhor artis-
ta da África Austral” ao lado dos 
músicos Ivone Ckacachaca e Ko-
ffi Olomidé.

nacobeta (2017) brindou os angolanos com inúmeros sucessos do 
estilo mais popular do país, o kuduru.  Isto não o levou apenas para a 
fama, como também à conquista de vários prémios nas principais ga-
las do país. Com mais de uma década de sucessos, começou a carreira 
em 2000, tendo surgido no mercado kudurista na companhia de Puto 
Português, músico com quem produziu e publicou vários temas que fi-
zeram dançar o país entre os quais “Wakimon”, “Babada” e “Mata co-
bra”, que também ficaram conhecidos noutros países lusófonos, como 
Portugal, Cabo-Verde e Moçambique.

teta lando (1948-2008) na-
tural de M’Banza Congo, es-
creveu a sua primeira música 
em 1964 “Kinguibanza” e dois 
anos depois com a publicação 
do primeiro LP passou a inte-
grar o grupo restrito dos me-
lhores músicos angolanos.

Ao longo da sua carreira de 
44 anos, obteve êxitos ines-
quecíveis como “Negra de ca-
rapinha dura”, “Eu vou vol-
tar”, “Um assobio meu”, 
“Funge de Domingo”, “An-
golano segue em frente”, “Ta-
ta nkento”, “Ntoyo”, “Menina 
de Angola”, Quimbemba”, en-
tre outros. O seu último traba-
lho “Memórias” é uma colec-
tânea das músicas escritas ao 
longo da sua carreira.

As suas composições tor-
naram-se clássicos do can-
cioneiro angolano, interpre-
tadas,  gravadas em várias 
versões e adaptadas a novas 
correntes musicais diversos 
ritmos angolanos por artistas 
nacionais e estrangeiros. 

lourdes van-dúnem 
(1935-2006) um dos expoen-
tes máximos da música ango-
lana, começou a cantar na dé-
cada de 60 com o agrupamento 
Ngola Ritmos. Fez várias tour-
nées por Angola e Portugal, e 
gravou o primeiro disco “Mo-
nami”, tendo feito os restantes 
trabalhos com o agrupamento 
musical “Os Jovens do Pren-
da”. Em 1993, é-lhe atribuído 
o diploma de honra “Homena-
gem aos pilares da música an-
golana”.

Necrologia
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O universalismo da morte 
e o dia dos finados(1)

opinião

“a morte é a distância 
infinita entre o Ab-
soluto e o Homem, 
e, quanto mais o 

homem procura suprir esta distân-
cia, mas tem a impressão de que ela 
aumenta, mesmo com todos os es-
forços da mente humana (tradução 
do pensamento do homem nas ci-
ências) para entendê-la e alcançá-
la como luz, não serve senão para 
tornar ainda mais intransponível 
essa distância infinita que os se-
para, resultante da fragilidade hu-
mana perante o Absoluto”.

            Há portanto, aqueles momentos 
difíceis, onde repensamos a vida 
na sua dimensão maior, enquanto 
tal, ou seja, como ela é, e não como 
queríamos que fosse, procuran-
do não esperar a enfermidade pa-
ra reconhecer o quão é frágil a vida, 
e também não só ficar de luto pa-
ra reconhecer quem hoje é impor-
tante para nós, mas sim procura-
mos ficar sozinho para reconhecer 
o valor de quem está ao nosso lado. 
Recordaremos então algumas pes-
soas muito queridas. Assim, pro-
curei consolo nos meus melho-
res e verdadeiros amigos, o papel 
e a caneta, digo melhores e verda-
deiros amigos porque não me jul-
gam, nem criticam, apenas me ou-
vem, compreendem e ajudam tra-
duzindo os sentimentos mais tines 
que auguram a minha alma.

            São portanto, poucos os autores 
que escrevem sobre ela, ou melhor 
que fazem uma viajem literária em 
torno dela, talvez por ser ainda um 
enigma da condição humana, fi-
cando o campo aberto para a con-
templação humana.

            Eis então que achei interessante, 
tecer alguns grafos em torno dela 
abrindo as fronteiras do meu ego. 
Estou entre aquilo que é a realida-
de bio-antropológica e a realidade 
religiosa com substrato do mundo 
imaginável e consuetudinário do 
homem.

            O homem pouco ou nada, dela fa-
la, mas apesar dos esforços cons-
tantes da ciência para entendê-la 
e diagnosticá-la, limita-se acei-

ulenGadiSSoladi*

tá-la como sua condição neces-
sária “o princípio da contingência 
humana” ou seja, o homem nasce, 
desenvolve-se e tende a acabar se-
gundo a Metafísica do ser.

                  Ao abrimos então esse enigma da 
condição humana ela apresenta-
se não como acto da nossa vonta-
de o que nos encaminhará a falar 
do Ser enquanto tal, ou seja, do bi-
nómio Deus versus Homem, como 
ente de razão “id quod est” aquilo 
que faz com que uma coisa seja ela 
mesma, o “motor imóvel” de que o 
chama Aristóteles em Cosmologia 
que move tudo até o próprio homem 
e move-se por si mesmo.

            Será que como o mal é uma priva-
ção do bem a morte é também as-
sim uma privação da vida?

            Será que a morte é uma “metáfo-
ra da vida?” ou “um mito”? co-
mo dizia Bachelard, ou será que “é 
o prolongamento da vida”? como 
justifica Edgar Morin no seu cele-
bre livro o “Homem e a Morte”. Essa 
conjuntura nos leva a 3 (três) subs-
tancias indagações: O que é a mor-
te? Quando se morre para onde se 
vai? Será que há vida após a morte?
            A morte é a dimensão mais 
forte do ser humano, uma vez que o 

reza) é também abertura (trans-
cendência) e, é curioso como o ho-
mem nessa abertura que tem de po-
der sair de si, transcender está já a 
iniciar também a aventura de que-
rer “fazer ele próprio o homem”.
O homem quer tomar o lugar de 
Deus, quer dar vida a novos seres 
humanos de acordo com padrões 
pré-determinados não querendo 
deixar a cargo do factor arbitrário 
da hereditariedade. Ele quer inter-
ferir no código da vida até agora in-
tocável.
 Mas é diante da morte onde se vê a 
fragilidade humana perante Deus 
“o homem não é só torturado pe-
la dor e pela progressiva dissolução 
do corpo, mas também ainda pelo 
temor da destruição definitiva e, a 
inspiração justa do seu coração re-
jeita e recusa essa ruina total e o fra-
casso definitivo da sua pessoa”.
            Os optimistas da Escatologia 
dizem ainda que “a morte é a liga-
ção directa da consciência humana 
com Deus” porque “a consciência é 
o lugar onde o homem e Deus se en-
contram a sós”. Mas segundo os as-
cetas e os budistas ela só se torna li-
vre, perfeita e incorruptível quan-
do se liberta desse corpo material, 
corruptível e atingindo a felicida-

de perfeita, vê o esplendor da luz 
imanente da liberdade com Deus. 
Nem a ascese da ciência e da técni-
ca se fazem sentir porque não con-
seguem alcançar a sua ansiedade.
            Diz o professor Dr. João Pinto 
“quem não sofre não aprende”, fa-
zendo uma pequena analogia Cris-
to deu-nos a esperança de liberda-
de da morte pela sua própria morte, 
atingindo a glória da perfeição e da 
felicidade com Deus. Assim o sofri-
mento não é só consequência para a 
aprendizagem, mas também para a 
esperança de uma vida verdadeira 
junto de Deus (Cf. Gs, 18).
            No poema “Da Luz à Cruz”, 
Lopes Morgado apresenta o ho-
mem na dimensão transcendental 
a se libertar da cruz pela as misérias 
terrenas, “dor e sofrimento” e en-
contra a cruz como sinal de luz, de 
glória, de vitória deixando o sofri-
mento para um fim mais feliz, para 
uma vida perfeita e eterna.
O homem não pode ver a morte co-
mo uma derrota sua perante Deus 
ou da ciência perante a contem-
plação divina, mas o encontro do 
homem com Deus na eternidade 
e como dizia o padre Marcelo Ro-
si não pode haver “tristezas, sau-
dades sim[3]”.
Quando eu morrer só peço que me 
enterrem em Malanje,
Contente com minha terra,
Cansado de tanta guerra!
NÃO ESPERE O DIA DA SUA MOR-
TE SEM ANTES…

A M A R   A   V I D A
            “Espero que na tua vida não 
procures algo para sentir-se bem, 
mas algo que possa dar sentido a 
sua vida, e, que te orienta para uma 
vida, onde te sintas útil e capaz de 
interferir enquanto ser participati-
vo de uma colectividade”!

            “As pessoas muitas vezes fazem da 
vida uma simples existência por-
que, olvidam-se de viver, … viva a 
vida com amor na sua forma maior 
e reconheça Deus no outro como 
ser igual a ti, feito de amor, digni-
dade e sentimento”.
*Pseudónimos de Giovanni Maia-
to, ensaísta, compositor e investi-
gador social

enigma da condição humana atin-
ge o seu ponto mais alto, porque 
ela revela a sua essência justifican-
do que o homem é um ser criado e 
voltado para Deus segundo as es-
crituras sagradas “do pó vieste e do 
pó voltarás”.
            Diante de todas essas inda-
gações o homem mesmo assim não 
encontra uma justificação coeren-
te, exaustiva e plausível sobre o pro-
blema da morte. Ele ao abandonar 
o seu modus racional e filosófico de 
especular, entrega-a à fé religio-
sa que a remete para a Escatologia 
que por sua vez dará uma respos-
ta à nível da fé cristã dividindo-a e 
entendendo-a em 2 (duas) facetas 
os mais optimistas e os menos op-
timistas (pessimistas).
Para os mais optimistas ela é o co-
meço da vida para a vida eterna 
para os bons e morte eterna para os 
maus, ou seja, para aqueles que nem 
na morte entenderam quem é Deus.
E os menos optimistas para contra-
riarem a teoria supra enunciada di-
zem que com a morte é o fim de tu-
do e os que dizem que a morte é o 
começo da vida para a vida eterna 
tendem a criar uma chopia que per-
pectue a vida.
O homem não é só natura (natu-

CArLOS MOCO
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não sabemos o que 
Agostinho Ne-
to, Holden Ro-
berto e Jonas Sa-
vimbi terão di-
to nas suas horas 

de despedida do mundo dos vi-
vos. Dito destes, dir-se-ia de ou-
tros tantos que lutaram pela li-
berdade de Angola e a soberania 
do seu povo. Entretanto, dado tal 
desconhecimento, podemos co-
gitar que, se os pudéssemos rea-
nimar, dir-nos-iam coisas moti-
vadoras como: “beneficiem pri-
meiro os angolanos”, “resolvam 
os problemas do povo”, “priori-
zem a educação e a saúde”, “há 
riqueza bastante para todos”, ou 
coisas semelhantes a estas que 
viveram dizendo, como atestam 
testemunhas, documentos, re-
portagens e afins.
Por alguma razão, o Estado an-
golano tem no seu calendário 
de efemérides o “dia dos fina-
dos”, esta data que não nos traz 
alegria nenhuma. E, se calhar, 
não há nada de mal nisto, des-
de que o próprio estado concor-
de que a melhor forma de honrar 
os nossos finados NÃO É QUAN-
DO NOS LEMBRAMOS DELES 
ou revivemos momentos, mas, 
QUANDO REALIZAMOS O QUE 
ELES VATICINARAM; quando 
alcançamos a estatura que eles 
preconizaram para nós ou para 
eles mesmos; quando corrigi-
mo-nos naquilo que apontaram 
como impróprio; quando bus-
camos os altos níveis de profis-
sionalismo que recomendaram; 
quando estreitamos os nossos la-
ços familiares e patrióticos (e não 
só os partidários).
É difícil definir se a experiên-
cia é pior para quem ladeou al-
guém a beira da morte ou para 
quem não chegou a tempo dis-
to. Mas, certamente, testemu-
nhar o momento da partida de 
alguém e ouvir-lhe dizer as últi-
mas palavras está entre as coisas 
mais emocionantes que a memó-
ria humana pode reter, princi-
palmente quando se trata duma 

pessoa que figura entre os nos-
sos modelos. Em casos mais ex-
tremos, estas “últimas palavras” 
ficam vivas nas nossas lembran-
ças, com um pendor de manda-
mento ou ordem que, se desobe-
decida, podem causar desgraças 
ou desestabilidades que per-
duram até que nos retratemos, 
quando não precipitam também 
o nosso fim.
Não seria exagero dizer que mui-
tas famílias, instituições (orga-
nizações filantrópicas, partidos 
políticos, religiões) e até pesso-
as singulares, na actualidade, 
guiam-se mais pelas palavras 
dos mortos do que dos vivos, 
ou seja, têm como alvo seguir 
as orientações deixadas por um 
ente querido, seja parente, fun-
dador, mentor ou que título te-
nha. São muitos os grupos que 
pautam sua conduta pelas reco-
mendações de pessoas que já não 
se acham no mundo dos vivos. Se 
calhar porque os seus vivos não 
dizem coisa melhor.
Soubemos de alguém que, no úl-
timo instante ao lado da sua mãe, 
ouviu a frase “não pares de fazer 
o bem”. E por mais que se sinta 
impelida, pela ira ou pelas de-
cepções, a alterar negativamen-
te o seu carácter, são as tais “últi-
mas palavras” que lhe (re)orien-
tam: “não pares de fazer o bem”.

Relativamente aos casos dos que 
partiram sem nada dizer, assu-
mamos, honestamente, que co-
nhecemos bem os nossos entes e 
temos ideia bastante clara sobre o 
que cada um deles nos recomen-
daria, se estivéssemos ao seu al-
cance na hora de partida. Frases 
como “reconcilia-te com o fu-
lano”, “não pares de estudar”, 
“não te metas em confusões”, 
“busque independência finan-
ceira”, etc., seriam, com certeza, 
das mais recorrentes. Uma ami-
ga nossa, por exemplo, ter-nos-
ia dito “cuida do meu primogê-
nito”, se estivéssemos perto dela 
na hora da partida.
Cada um de nós tem, pois, os seus 

muitos finados, cada qual com a 
sua data, o que nos remete a re-
lembrar dias tristes várias vezes 
ao ano, reviver momentos e pa-
lavras as quais não voltaremos a 
ouvir deles, excepto por sonhos 
ou milagres. Como os dias três 
e seguintes já serão dias de ou-
tras coisas, não mais dos fina-
dos, é recomendável que nos fo-
quemos em realizar aquilo que de 
bom nos fora recomendado por 
quem já partiu, ainda que este 
“quem” seja doutra família (ou 
mesmo alguém que não chega-
mos a conhecer pessoalmente) 
desde que as referidas palavras 
sejam viáveis e concorram para 
o nosso bem, o da nossa família 
e do país.
Não teremos uma vida melhor 
se, em relação ao amor ao pró-
ximo, pelo menos os cristãos, os 
budistas, os messiânicos, os ras-
tafarianos e todos os demais reli-
giosos cujos patronos ou precur-
sores provaram a morte, opta-
rem por honrá-los procedendo, 
fielmente, como eles terão reco-
mendado antes da morte? Ao ní-
vel das nossas famílias não de-
verá ser diferente, em relação às 
palavras dos nossos pais ou seus 
antecessores.
Todos temos ainda entes que-
ridos vivos, consanguíneos ou 
não. Vivamos com estes resguar-
dados na ideia de que, certamen-
te, até o Deus Supremo agradar-
se-á mais com o que fazemos pe-
los vivos do que com o respeito 
aos mortos – que não são menos 
dignos disto.
Que as eventuais emoções cho-
calhadas hoje sejam um verda-
deiro combustível para a nossa 
resiliência e para as nossas aspi-
rações, de tal sorte que aprimo-
remos as nossas estratégias na 
busca de melhor qualidade de vi-
da, dos melhores níveis de pro-
fissionalismo, paz interior, amor 
prático e não teórico, como nos 
recomendariam, certamente, 
os nossos finados. Nenhum de-
les nos recomendaria menos do 
que isso!

os tempos que correm não 
têm estado favoráveis, 
distantes as situações de 
benfeitoria para grange-
ar seguidores e favores, o 

que assistimos hoje em dia nos espaços 
públicos com maior enfâse para as re-
des sociais, são campos em que se de-
gladia para ver quem mais espalha fel.
O suposto anonimato e a inexistência 
de legislação punitiva leva a que qual-
quer um decida, dentro do seu direito à 
liberdade de expressão, dizer e parti-
lhar inverdades, boatos, fofocas ou su-
postas notícias sem confirmação.
E trago para reflexão dois casos recen-
tes, o primeiro diz respeito ao músico 
Yuri da Cunha, que tem sido alvo de 
uma campanha difamatória, afir-
mam os mais próximos, com pesso-
as de má fé que querem denegrir a sua 
imagem.
Tenho contas em várias redes sociais 
e o primeiro que recebi foi o tal video, 
com uma legenda “Olha conforme es-
tá a ficar acabado o nosso cantor Yuri 
da Cunha com as drogas...” não o abri, 
mas acima de tudo não o reencami-
nhei e digo-vos que quando o recebi 
já tinha sido alvo de várias partilhas.
O segundo contacto com a história 
foi um post de alguém no Facebook 
que dizia: “Ministério da Cultura, al-
guém... ajudem o nosso irmão Yuri da 
Cunha” e imensos comentários ques-
tionando o autor da publicação sobre o 
que se estava a passar.
Neste momento vários colegas e ami-
gos têm feito post’s e vídeos apoiando o 
músico revelando como se sente aba-
lado com o que está a viver, acabo de 
ver um vídeo de Pedro Nzagi e de tu-
do o que disse retive algo que me pare-
ce crucial: “O Yuri é filho, pai, irmão e 
amigo é uma pessoa como nós” retor-
narei a breve trecho a esta ideia.
O segundo caso é a morte de Sindika 
Dokolo, acredito que todos os que na 
noite de quinta-feira estiveram conec-
tados receberam de forma incrédu-
la as informações sobre o falecimen-
to do empresário, confirmada a notí-
cia gerou-se uma actividade frenética 
onde uns endereçavam os sentimen-
tos à família enlutada e outros goza-
vam e faziam comentários malicio-
sos, depois disso seguiram-se as pu-
blicações a explicar a perigosidade do 
tipo de mergulho praticado por Sindi-
ka até às teorias da conspiração de que 
não tinha sido uma morte acidental ou 

de que talvez até nem tivesse morrido.
Sindika Dokolo morreu aos 48 anos, 
deixando 5 filhos, era marido de Isa-
bel dos Santos mas também um fer-
voroso defensor da cultura e da arte, 
que investiu somas avultadas no apoio 
a artistas, na compra de peças de arte 
ou no patrocínio a exposições, quem 
privou com ele considerava-o afável 
e cavalheiro. Escarnecer e maldizer 
por ter sido marido de Isabel confor-
ta o coração dos filhos? Ajudará a pró-
pria a lidar com a perda de uma mor-
te inesperada?
Assim como Yuri da Cunha, Sindika 
Dokolo era filho, pai, irmão e amigo, 
assim como nós....
Em que momento a nossa socieda-
de tornou-se tão vil? O que justifica 
que possamos destilar o ódio e a mal-
dicência só porque sim? A facilidade 
com que podemos criar perfis falsos 
leva-nos a pensar que somos de algum 
modo impunes? E que papel temos nós 
os que alimentamos os algozes quan-
do partilhamos indiscriminadamente 
e damos espaço a esta orda de cobar-
des malfeitores?
Porque se tornou tão dificíl ter empatia 
e temos uma vontade secreta de vali-
dar a crença de que a relva do vizinho 
não pode ser tão verdinha e assim sen-
do é com satisfação que partilhamos 
tudo o que é negativo porque assim 
podemos dormir descansados saben-
do que não existem vidas perfeitas...
Caro leitor quantas vezes se questio-
na sobre que vida é a sua? Quantas ve-
zes pensou em ter mais conhecimen-
to, em aprender a fazer algo novo ou 
dar a si mesmo tempo para nada fazer?
Acreditava que esta pandemia colo-
car-nos-ia em frente a espelhos, ques-
tionando-nos e obrigando-nos a des-
cobrir a nossa essência, pois de cer-
to modo a terra levou-nos a reduzir o 
nosso ritmo e deveria ser uma oportu-
nidade para pensar que futuro quere-
mos ter, mas infelizmente e com muito 
desagrado verifico que muitos de nós 
agem como abutres procurando a car-
caça mais próxima....
Peço-lhe que doravante avalie o que 
partilha e o que comenta, pois fazendo 
jus às palavras de Albert Einstein “ O 
mundo é um lugar perigoso para se vi-
ver, não por causa daqueles que fazem 
o mal, mas sim por causa daqueles que 
observam e deixam o mal acontecer”.

Você também é filho(a), pai/mãe, 
primo(a), amigo(a)...

consideremos as últimas 
palavras dos finados

Malevolências
Manuel cabral KâMia Madeira
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Falso alarme de “subida 
de preços” provoca romaria 
às bombas de combustível
um boato que ini-
ciou-se nas redes 
Sociais, rapidamen-
te espalhou a infor-
mação que haveria 
uma “mexida” nos 
preços de combustí-
veis, provocando 
uma romaria aos 
postos e um autên-
tico pandemónio 
com o tráfego es-
trangulado nos iti-
nerários rodoviários 
onde existem bom-
bas de combustível

André Mussamo

o boato terá sur-
gido na decor-
rência de um 
acto de gover-
nação, em que 
o Presidente 

da República, por via do Decre-
to Presidencial (283/20, de 27 de 
Outubro) estabeleceu o “regime 
de preços aplicáveis ao mecanis-
mo de abastecimento do petróleo 
bruto e o preço de venda das ra-
mas às refinarias nacionais e o re-
gime de tributação e o mecanis-
mo flexível de ajuste de preços”.

Os cidadãos, na ânsia de ca-
da um aproveitar abastecer o seu 
veículo ainda no preço actual, não 
pestanejaram e cumpriram lon-
gas filas, enquanto outros incré-
dulos não compreendiam os en-
garrafamentos que tiveram de 
enfrentar.

Na conhecida rotunda do Ca-
mama formaram-se longas fi-

las de veículos parados um pouco 
pelos quatro sentidos, tudo por-
que a fila que se formou num posto 
de abastecimento nas imediações 
afectou de que maneira o tráfego.

Entre aqueles que cumpriam a 
fila, para abastecer e os que se-
guiam viagem, com outra finali-
dade, propagou-se a informação 
de que a subida dos derivados do 
petróleo estava aprazada para as 
horas seguintes, pelo que o mo-
mento estava a ser aproveitado 
para adquirir combustível ainda 
no “preço acessível”.

 Entretanto, ninguém sa-
bia apontar, exactamente, a ori-
gem da informação, mas tal co-
mo acontece com todos os boa-
tos, o sentimento era de salve-se 
quem puder na procura de pou-
par algum dinheiro, atestando os 
reservatórios dos veículos.

Um taxista, com o veículo va-
zio, contou à reportagem do Jor-
nal OPAÍS, preferia perder algum 
dinheiro do dia, mas ter o veículo 
abastecido para não comprometer 
o trabalho no dia seguinte que lhe 
é reservado a 100%.

Nas redes sociais, outros tantos 
internautas buscavam por “fontes 
credíveis” para confirmar ou não 
a informação.

“Alguém pode dizer se o preço 
dos combustíveis vai subir ama-
nhã (Domingo)? Aqui as pessoas 
estão a lutar nas bombas”, escre-

“alguém pode 
dizer se o preço 
dos combustí-
veis vão subir 
amanhã (do-
mingo)? aqui as 
pessoas estão a 
lutar nas bom-
bas”
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via um internauta na procura de 
informação fidedigna a que outro 
respondeu: Alarmismo. Na dúvi-
da abastece só já.

De acordo com o preâmbulo do 
decreto, a decisão do PR conside-
ra a necessidade de ajustar o preço 
de comercialização dos produtos 
derivados do petróleo bruto e do 
gás natural, em território nacio-
nal, ao preço do mercado interna-
cional, adoptando o principio da 
paridade de importação e expor-
tação, para os preços dos produtos 
em que Angola é importador e ex-
portador liquido.

O mesmo decreto presiden-

cial, atende ainda a necessidade 
de harmonização da legislação 
em vigor, relativa à formação dos 
preços dos combustíveis no terri-
tório nacional, nos termos das re-
gras plasmadas na Lei nº 5/18, de 
10 de Maio (Lei da Concorrência).

Segundo uma fonte próxima da 
Sonangol, em momento nenhum 
o Governo “faria uma surpresa 
desagradável desta dimensão”, 
porque até pela categoria em que 
se encontram os preços do com-
bustível, não seria “recomendá-
vel” que os consumidores não fos-
sem suficientemente informados 
quanto a qualquer mudança.

 A mesma fonte “aconselha os 
consumidores” a fazerem fé na 
informação oficial que tem si-
do disponibilizada na esfera pú-
blica, tanto pela empresa quan-
to por outras entidades interve-
nientes no dossier de definição de 
preços.

Muito recentemente o Presiden-
te do Conselho de Administração 
da Sonangol EP havia referido 
que a decisão do ajuste dos preços 
dos combustíveis estava entre-
gue a entidades competentes. De 
há um tempo a esta parte têm sido 
feitas referências de que, a nossa 
conjuntura económica “obrigará 
a que os preços dos combustíveis 
sejam reajustados”.

A petrolífera nacional, que con-
tinua a suportar o subsídio aos 
mesmos, com um encaixe anu-
al de mais de USD 2 mil milhões, 
em algum momento perderá es-
ta capacidade. “O que tem sido 
equacionado é o melhor momen-
to para a implementação da deci-
são, de forma a evitar danos co-
laterais”, mas o fim dos subsídios 
aos combustiveis é uma “certeza” 
que apenas tem sido adiada, dada 
a sucessão de eventos a desfavor 
da economia nacional.

o lema é mudança de hábitos de 
consumo e e aposta na cultura da 
poupança

Ainda há pouco assinalou-se o 
Dia Mundial da Poupança (31 de 
Outubro) um conceito que se en-
caixa perfeitamente na situação 
que estamos a viver, na óptica do 
economista Castro Zumba.

Segundo o estudioso do fe-
nómeno, mais do que “um ata-
que de nervos colectivo” o esfor-
ço de todos os consumidores de-
ve ser direccionado para a tomada 
de consciência acerca da necessi-
dade de poupar na decorrência de 
dificuldades financeiras como as 
que estamos a viver.

O nosso entrevistado apela a 
disciplina nos gastos. “O nos-
so contexto, de economia alta-
mente consumista, instalou ma-
les que não ajudam a amealhar al-
guma liquidez, de forma a evitar 
situações de sobre-endividamen-
to”, refere.

“É atentatório até, para a saúde e 
bem-estar, que muitos de nós não 
caminhamos um total de 1000 
metros ao dia, porque por tudo e 
por nada usamos carro, tanto pes-
soal como táxi. Não paramos pa-
ra fazer contas que é exactamen-
te algumas destas vaidades e le-
viandades que de forma discreta 
ajudam a diluir, desnecessaria-
mente, os nossos rendimentos e 
esfumar alguma poupança”, cri-
tica Zumba.

O especialista lembra que a ideia 
de criar uma data especial para 
promover a noção de poupança 
é uma preocupação de dimensão 
planetária e incentivada por todas 
as economias com apoio da maior 

“o nosso cotex-
to de economia 
altamente con-
sumista insta-
lou males que 
não ajudam a 
amealhar algu-
ma liquidez, de 
forma a evitar 
situações de 
sobre-endivi-
damento”

tribuna política do nosso planeta.
Estudos mostram que é em pe-

ríodos de crise que se registam os 
maiores índices de poupança e, 
esta devia ser a cultura a incenti-
var em Angola, menciona o nos-
so entrevistado.

Acrescenta que, felizmente, al-
gumas medidas que apelam ao 
sacrifício do momento trarão be-
nefícios enormes no futuro. “Bas-
ta lembrar que a principal moti-
vação de um bom chefe de família 
é garantir uma vida melhor pa-
ra os seus descedentes. Muitos de 
nós somos filhos de camponeses 
que consentiram sacrifícios para 
mandarem-nos aos grandes cen-
tros em busca de melhor instru-
ção para sermos bons quadros. 
Este conceito implementado por 
pessoas de baixa instrução aca-
démica devia iluminar as nossas 
mentes e, por via disso, a nossa 
cultura de poupança cresceria de 
forma vertiginosa”, conclui.

O célebre e conhecido ditado 
popular, encaixa como uma 
luva feita à medida na mão de 
um pugilista. 
Poupança é a parcela da renda 
ou do património que não é 
gasta ou consumida no perío-
do em que é recebida e, por 
consequência, é guardada 
para ser utilizada num mo-
mento futuro.
O conceito de poupança está 
intimamente relacionado com 
redução de despesas, em par-
ticular dos gastos recorrentes. 
No contexto de finança pesso-
al, poupar geralmente se refe-
re à preservação do capital em 
aplicações de baixo risco. 
Em economia, poupança é um 
conceito amplo que se refere a 
toda receita não destinada ao 
consumo imediato.
Os meios utilizados para pou-
par variam de acordo com o 
objectivo e a experiência do 

poupador, mas consistem, 
basicamente, em manter uma 
quantia de dinheiro numa 
conta de depósitos bancários, 
investir ou simplesmente 
guardar o montante num local 
seguro. 
A poupança, geralmente,faz 
referência a valores monetá-
rios (dinheiro), principalmente 
em economias estabilizadas, 
no entanto, o termo não se 
limita apenas a dinheiro e 
pode se referir a outros bens 
(como alimentação) ou para o 
vertente caso, em combustí-
vel para o veículo pessoal.
Certo de que a poupança de-
pende dos ganhos familiares, 
pois quanto maior forem os 
ganhos maior será a poupan-
ça, todavia, não está comple-
tamente fora de hipótese a 
que se inicie este procedimen-
to, mesmo em período de crise 
acentuada.

“Grão a grão, a galinha enche o papo”

ArQUIVO

dr
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Administrador municipal da Matala defende 
descentralização financeira do PiiM
 administrador mu-
nicipal da Matala de-
fendeu, recentemen-
te, a descentralização 
financeira do Progra-
ma Integrado de In-
tervenção nos Muni-
cípios (PIIM) de forma 
a se criar um am-
biente mais saudável 
entre as administra-
ções municipais e as 
empresas envolvidas 
na execução deste 
programa

“tudo depende de 
luanda, mas nós 
temos aqui a dele-
gação das finan-
ças, a responsabi-
lidade da alocação 
de recursos estaria 
principalmente 
com estas entida-
des provinciais, ou 
das administra-
ções”

João Katombela, na Huíla

d e um tempo a esta 
parte muitos em-
presários envol-
vidos na execução 
das obras inseridas 

no Programa Integrado de Inter-
venção nos Municípios (PIIM), 
tèm vindo a reclamar o exces-
so de burocracia no pagamento 
das obras, em função da desva-
lorização da moeda nacional fa-
ce ao dólar e a inflação nos ma-
teriais de construção.

Os pagamentos neste progra-
ma são feitos de acordo com o 
grau de execução de cada obra, 
mediante  um processo de medi-
ção. Porém, a demora da homo-
logação do processo tem causado 
dificuldades no seio das empre-
sas executoras, trazendo sérios 
constrangimentos.

Miguel Paiva Vicente afirmou 
que no seu município não se re-
gistam grandes constrangimen-
tos no processo de pagamento 
das obras a serem executadas no 
âmbito do PIIM, mas defende a 
necessidade de descentralizar o 
processo.

“Nós temos que ter em con-
ta como é que foram programa-
dos os projectos, o PIIM foi pro-
jectado assim, infelizmente tem 
estas variantes todas, nós te-

que as empresas envolvidas na 
execução do Programa Integra-
do de Intervenção nos Municí-
pios, várias vozes se têm levan-
tado a favor da autonomia dos 
Governos Provinciais e Delega-
ções das Finanças, para se evi-
tar a morosidade nos pagamen-
tos das empreitadas.

O Presidente da Associação de 
Empreiteiros de Construção Ci-
vil Obras Pública da Huíla (AEC-
COPH), Carlos Damião, defende 
para a alteração do quadro, a to-
mada de medidas pelo executi-
vo viradas para a descentraliza-
ção financeira do PIIM. 

“Era bom que os Governos 
províncias tivessem autonomia 
em relação ao dinheiro do PIIM 
para que possam pagar as em-
presas em tempo e hora”, asse-
gurou.

Já o economista e contabilista 
Altino Silvano, disse que a de-
mora nos pagamentos a empre-
sas em relação ao serviço pres-
tado, pode causar vários danos 
para as mesmas, uma vez que es-
tas foram concebidas para a ge-
ração de lucros e pagamento de 
impostos.

Para Altino Silvano, a inflação, 
sobretudo dos preços de material 
de construção, tem sido o prin-
cipal obstáculo para a execução 
plena do Programa Integrado de 
Intervenção nos Municípios.

“Numa altura de crise, mar-
cada com a instabilidade cam-
bial, em que a inflação é aque-
la e todos os dias os preços al-
teram drasticamente, sobretudo 
os dos materiais de construção 
civil, isso traz consequências no 
seio das empresas, porque o di-
nheiro tem o seu valor no tem-
po”, explicou.

Para que se evite a morosida-
de, o interlocutor defende a ple-
na delegação de poderes aos go-
vernadores provinciais e aos ad-
ministradores municipais, de 
forma a que as empreitadas se-
jam concluídas dentro dos pra-
zos contratuais e com qualidade.

“São muitas empresas que es-
tão envolvidas neste programa, 
estamos a falar de 164 municí-
pios, tantas comunas e locali-
dades, para uma única entida-
de dentro do Ministério das Fi-
nanças processar os pagamentos 
das empreitadas, seria bom que 
de facto a administração cen-
tral concedesse essa competên-
cia, para que se evitasse essa mo-
rosidade”, afirmou.

Entretanto, a não se alterar 
essa realidade, o economista e 
contabilista, afirma que, o fu-
turo das empresas envolvidas é 
assustador, com rupturas de te-
souraria. 

“Tudo depende de Luanda, 
mas nós temos aqui a Delegação 
das Finanças, a responsabilida-
de da alocação de recursos es-
taria principalmente com estas 
entidades provinciais, ou das 
administrações. Infelizmente , 
não é isso que acontece, com is-
so poderá ser difícil para as em-
presas, já que os indicadores ma-
cro-económicos estão ao nosso 
desfavor, logo é preciso que o Es-
tado cumpra a sua parte honran-
do com os compromissos. 

O mais agravante é que muitas 
vezes o Estado fica muito tem-
po sem pagar as empresas e não 
se faz actualização, logo as em-
presas perdem oportunidade de 
investir noutros negócios e per-
dem muito dinheiro”, revelou. 

mos que fazer os contratos e es-
tes têm de ser homologados pelo 
governador, temos que mandar 
a medição e a factura para a Di-
recção Nacional da Contratação 
Pública, eles analisam e depois 
fazem o pagamento, Matala não 
tem muito que reclamar, porque 
sempre nós fazemos a nossa fac-
tura com base na medição feita, 
15 dias depois é paga, mas talvez 
com o andar do tempo consiga se 
ter outras ideias e melhorar um 

pouco esse sistema”, disse.
Para o Município da Matala, o 

Programa Integrado de Inter-
venção nos Municípios, alocou 
um total de 2 biliões e 620 mi-
lhões de Kwanzas para a execu-
ção de vários projectos de im-
pacto social.

Defendida autonomia dos Go-
vernos Provinciais e Delega-
ções das Finanças na execução 
do PIIM

Em função das reclamações 

Uma escola em construção no municipio da Matala

Economista Altino Silvano

JOãO KATOMBELA,
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Investimento nas infra-estruturas 
torna corredor do lobito ponto 
de desenvolvimento da Sadc

actualmente, fruto das transformações fei-
tas pelo Executivo, o Corredor do Lobito pos-
sui infra-estruturas portuárias, ferroviárias, 
aeroportuárias e rodoviárias que, segundo 
especialistas, apresentam-se preparadas pa-
ras os desafios económicos que se impõem

“temos ainda a 
vantagem de 
possuir equipa-
mentos e má-
quinas moder-
nas capazes de 
assegurar um 
manuseamento 
eficiente dos 
mineiros”

Domingos Bento

o Presidente do 
Conselho de Ad-
ministração do 
Porto do Lobito, 
Celso Rosas, con-

siderou o corredor do Lobito 
como sendo dos pontos estra-
tégicos e factores de desenvol-
vimento a nível da região da Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) fruto 

dos investimentos feito nos úl-
timos anos. 

O gestor público, que fala-
va durante a realização de uma 
Webinar, promovido pela Ad-
ministração Geral Tributá-
ria (AGT), disse que a impor-
tância geo-estratégica do Cor-
redor do Lobito fez com que a 
SADC adoptasse um conjunto de 
medidas na perspectiva da sua 
promoção, desenvolvimento e 
crescimento.

De acordo com Celso Rosas, o 
Governo angolano, conscien-
te da sua responsabilidade no 
que tange a todo um conjun-
to de medidas que devem con-
tinuar a ser tomadas, na pers-
pectiva do desenvolvimento do 
país, deu o seu melhor para que 
nos últimos anos se registassem 
melhorias profundas a nível do 
Corredor do Lobito.

Neste sentido, no que toca a 
melhoria das principais infra-
estruturas a nível do Corre-
dor do Lobito, Celso Rosas dis-
se que fez-se profundas altera-
ções nos caminhos-de-ferro e, 
sobretudo, no Porto do Lobi-
to que, actualmente, é dos mais 
importantes a nível da região da 
SADC, segundo dados e estudos 
recentes.

Segundo Celso Rosas, ape-
sar do Corredor do Lobito ser 
dos mais curtos, a nível da re-
gião, em comparação com ou-
tros corredores, possui uma di-
nâmica própria capaz de atrair 
o investimento e o desenvolvi-
mento económico.  

Conforme explicou, actual-
mente, fruto das transforma-
ções feitas, o Corredor do Lobito 
possui infra-estruturas portu-
árias, ferroviárias, aeroportuá-
rias e rodoviárias, todas prepa-
radas paras os desafios econó-
micos que se impõem. 

“Outra das grandes vanta-
gens que temos é de possuir-
mos equipamentos e máquinas 
modernas, capazes de assegu-
rar um manuseamento eficaz e 
eficiente dos minérios. Portan-
to, podemos dizer que Angola 
pode tornar-se num verdadei-
ro ponto a nível da região devi-
do ao seu posicionamento geo-
estratégico através do Corredor 
do Lobito”, assegurou.

O gestor adiantou que o Cor-
redor do Lobito, que tem ape-
nas uma extensão de 1.344 qui-
lómetros, é o  mais curto que se 
pode utilizar a nível da região 
em todo o processo de trans-
portação na perspectiva da im-
portação e exportação de mer-
cadorias sobretudo para os pa-
íses encravados como a Zâmbia 
e a RDC.

PEdrO NICOdEMOS



foi o Governo português que 
decidiu entregar o poder ao MPla”

Forjado nas matas do Cuanza-Norte, onde teve o primeiro encontro com efectivos do Exército de Liber-
tação Nacional de Angola (ELNA), o antigo braço armado da FNLA, lino Massaqui ucaca é hoje, aos 67 
anos, o responsável da associação de antigos combatentes desta formação política. Fiel a Holden rober-
to, diz que o líder histórico morreu em condições desumanas, embora tivesse dado a vida pela libertação 
do país. Nesta entrevista, explica os acontecimentos do 15 de Março, defende a titularidade do 4 de Feve-
reiro para o seu partido, assim como o facto de, segundo ele ter sido, Holden quem escolheu o dia 11 de 
Novembro como data para a Independência de Angola. Peremptório, reafirma que nunca foi ideal deste 
usar a guerra para assumir o poder e que , se John Fitzgerald Kennedy, não tivesse morrido, a FNLA teria 
todo o apoio dos norte-americanos durante a luta contra os portugueses  
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Entrevista de Dani Costa
Fotos de Daniel Miguel

elementos vindos do exterior, com 
força devidamente mobilizadora, e 
voltaram a retomar outras áreas. É 
assim que ela se expande para toda a 
região. Entre os anos de 1966 a 1968 
tivemos que entrar para as matas. 

Nesta altura, já participava de uma 
forma directa ou era um mero ob-
servador? 
Participava indirectamente. Os que 
estiveram envolvidos directamen-
te eram as pessoas mais adultas. Até 
1969, encontro-me directamente 
com as forças do ELNA. 

Como é que isso ocorre? 
Como jovem, fui surpreendido por 
estas forças que estavam em movi-
mento na região do Cuanza-Norte, 
onde havia a base central do ELNA, 
para o local onde faziam a operação. 
O chefe daquele grupo era o co-
mandante Almeida António Mas-
sumbula coadjuvado pelo falecido 
Francisco Issenguele. Logo que me 
surpreendem, eu que era estudante 
na comuna do Kiagi, município de 
Bula Atumba, área central da UPA/
FNLA. É ali onde conheci directa-
mente a acção do movimento FN-
LA, através das forças portuguesas 
que se encontravam inicialmen-
te num castelo construído no local.

Qual foi a reacção que teve no en-
contro com os militares do ELNA? 
Como já tive conhecimento a par-
tir do Kiagi, que havia forças a ope-
rar, logo que me surpreenderam vi 
pelo estado físico que não eram for-
ças do exército português. A minha 
consciência indicou que eram estes 
que estavam a fazer a luta contra os 
colonialistas. 

como é que se envolve na 
Luta de Libertação Na-
cional?
Em primeiro lugar, gos-
taria de dizer que sou o 

Lino Massaqui Ucaca. Envolvi-
me na Luta de Libertação Na-
cional primeiro através dos 
meus pais. Eles aderiram ini-
cialmente à União das Popu-
lações de Angola (UPA), en-
tre os anos 50 e 60, e faziam a 
contribuição para a organiza-
ção. Cada um tinha que contri-

buir segundo as suas capacida-
des para poder apoiar o delegado 

da UPA que esteve no exterior 
para tratar da questão da li-

bertação deste país, isto é a 
independência que o po-

vo tanto almejava. 

Quanto é que contribuíam? 
A contribuição era feita em valo-
res monetários, mas sem especifi-
cação. Dependia das possibilidades 
de cada um. Naquela altura, o fale-
cido meu pai contribuiu com 10 es-
cudos. Logo, esta contribuição não 
excluía até o feto que esteve no ven-
tre da mãe. Isso deu lugar à heran-
ça do ideal da UPA/FNLA da forma 
que foi transmitido. 

Em que localidade se encontrava? 
Estava na minha aldeia de origem. 
Sou natural da Banga, no Cuanza-
Norte. Logo, todos fugíamos para as 
matas. Posteriormente, houve uma 
acção que fez com que nem todos ti-
vessem avançado para as próprias 
áreas onde estavam concentradas 
as bases de guerrilha da UPA. Os 
outros foram. As bases da UPA es-
tiveram concentradas nas áreas do 
Dange Quitexe, concretamente no 
município de Quitexe, em Ambuíla, 
que foi o centro das operações do 15 
de Março. Foi por intermédio  des-
te município que a informação che-
gou ao Quitexe e daqui  ao  muni-
cípio de  Bolongongo e Bula Atum-
ba, concretamente nas comunas 
do Terreiro e do Kiagi. É assim que 

a luta abrangeu também o 
Cuanza-Norte. Havia na-
quela altura na Vista Ale-
gre, um senhor chamado 
Kalunga, mais conheci-

do por António Zaza. Ele é 
que recebeu a primeira infor-

mação e fê-la atravessar do Dan-
ge para a região do Bolon-

gongo, onde tinha 
família. Também 
na região do Kiagi, 
o mais velho Ber-

nardo dos Santos Kiagi, que tinha 
família na Vista Alegre, conseguiu 
receber a informação e fez chegar 
ao Kiagi.  Então, quando rebentou 
o 15 de Março as pessoas não se po-
deriam manter na mesma área. Ti-
veram que atravessar o rio e fica-
ram confinadas na área do Dange 
Quitexe. Logo, nos anos de 1961 a 
1963, tiveram que criar um quadro 
para se poder montar as estruturas 
da guerrilha da UPA. Infelizmen-
te, naquela altura, surge no interior 
um senhor chamado Simão Lucas, 
que foi um representante do MPLA. 
Apresentou um quadro muito com-
plexo, que fez com que a maioria das 
pessoas que estiveram nas matas 
abandonassem e fossem se entre-
gar aos portugueses. 

Qual foi o quadro apresentado por 
Simão Lucas? 
Ele esteve aí primeiro e passou a 
mobilizar as pessoas dizendo que a 
guerra não deveria ser feita de for-
ma armada. Mas sim de uma for-
ma clandestina, contactando ou-
tras estruturas portuguesas, mas 
não com uma violência militar. A 
outra coisa que agravou a situação 
é que toda a pessoa que ele obser-
vasse que tinha alguma noção era 
acusada de feiticeira. Logo, man-
dava matar. As pessoas quando vi-
ram isso, que o senhor Simão Lu-
cas, tinha ido estragar tudo, en-
tão algumas fugiram. Uns foram 
procurar áreas mais seguras, on-
de permaneciam. No período en-
tre 1961 e 1965, as coisas evoluí-
ram de tal forma... Foi nesta altura 
que em 1966 a apareceu a direcção 
do próprio MPLA para se destacar 
naquelas áreas. A UPA lança outros 



O que nos levou àquela guerra civil 
toda e voltou a nos levar às matas. 

Regresso ao início da conversa. A 
UPA conseguiu atingir os seus ob-
jectivos com os acontecimentos de 
15 de Março de 1961? 
De certa maneira, a UPA quando 
surge em primeira instância depois 
de fazer a mobilização nacional, 
atingiu a meta. Primeiro, depois de 
mobilizar todo o cidadão angolano, 
viu que havia um quadro estraté-
gico e era necessário bater onde dói 
mais. As pessoas condenam, mas 
isso é que é fruto da luta da UPA/
FNLA. Portugal na altura vivia aqui 
com base na economia agrícola. Por 
isso, eles acharam conveniente que 
era necessário destruir esta máqui-
na da agricultura, onde estavam 
envolvidos muitos cidadãos ango-
lanos e um sofrimento muito du-
ro. Por exemplo, na área do Quite-
xe, numa fazenda que se chamava 
Vale do Loge, havia cinco mil tra-
balhadores. Depois do delegado da 
UPA ter manifestado esta preocu-
pação dos angolanos, junto da co-
munidade internacional para a sua 
libertação, um jornalista america-
no desloca-se até àquela fazenda. 
Ele vê um branco sozinho a coor-
denar cinco mil homens. Pelo con-
trário, consideravam o dirigente da 
UPA como se fosse um louco, por-
que as pessoas não tinham noção de 
se libertar. Felizmente, com a aju-
da do Criador conseguiram atingir 
a meta. Quando a acção do 15 de 
Março rebentou estendeu-se para 
toda a região Norte, que ficou para-
lisada durante seis meses. O centro, 
que era a capital, é Nambuangongo. 

Por que acha que algumas pessoas 
ainda não compreendem as acções 
ocorridas a 15 de Março de 1961? 
Pelo que temos ouvido, a partir dos 
portugueses e certos angolanos li-
gados à propaganda colonialista, 
primeiro consideram o 15 de Mar-
ço como uma acção selvagem, mas 
não sabem medir as consequências 
ou a derivação desta mesma acção. 
Só sabem olhar para o que acon-
teceu e não para a sua origem. Se-
gundo, as pessoas criticam porque a 
acção ocororreu nas povoações co-
merciais e em determinados con-
celhos administrativos. Só depois 
é que houve envolvimento das for-
ças armadas. Tiveram aquilo co-
mo uma acção que ocorreu contra 
a população civil portuguesa, mas 
a verdade não é essa. A verdade foi 
que era necessário destruir aquilo 
que estava dando força ao colonia-
lismo, que era acção da agricultura 
onde envolviam os angolanos pa-
ra poderem concretizar os seus in-
tentos, os seus projectos comerciais. 
Então, a primeira coisa era destruir 
a economia e depois seguir com ou-
tros passos. O que muita gente não 

O que significa “estado físico?” 
A forma como estavam traja-
dos. Uniformizados devidamente, 
com as armas e as mochilas. Leva-
ram-me até um determinado beco. 
Apresentaram-me o chefe Kaman-
go, que era o responsável mais des-
tacado e comissário político a dada 
altura. É que teve contacto directo 
comigo. Primeiro, perguntou-me:  
“tem informação de que existe al-
guma força a lutar contra os colo-
nialistas portugueses?” Eu expli-
quei que “sim e tinha conhecimen-
to disso”. Então, ele disse: “eu sou 
parte  destas forças. Sou do ELNA, 
da FNLA”. Disse que iam em missão 
de serviço. Perguntei se tinham al-
gum documento que o identificas-
se, ele agradeceu, abriu a sua algi-
beira e tirou a guia de marcha que 
tinha com a bandeira da FNLA, di-
rigida em missão de serviço para a 
zona do Golungo Alto, assinada pe-
lo malogrado comandante Joaquim 
Mulenvo. Foi assim que tive conhe-
cimento que no Cuanza-Norte ha-
via um comandante chamado Jo-
aquim Mulenvo. Outro coman-
dante, António Almeida, pede a ele 
para que me integrassem no grupo 
e levassem, mas ele disse que não. 
Disse que era bom que ficasse ali 
e iriam me instruir sobre como se 
portar para que não houvesse qual-
quer situação desastrosa. 

Depois regressa directamente pa-
ra a zona em que vivia? 
Sim, na minha área. Quando re-
gresso ficamos nas matas. Não fui 
ao Congo. Fui formado nas matas. 
Os meus instrutores é que vieram 
do Congo. Havia uma base na região 
de Bula Atumba, na área do Kiagi, 
que se chama Katelele. Havia uma 
unidade militar que era a 5ª coluna 
do ELNA, sob controlo do Coman-
do Operacional do Cuanza-Norte. 
O comandante era o mais velho Ci-
priano Silva Panzo, coadjuvado pe-
lo senhor Estevão Kimuanga. Esses 
é que orientaram a guerra lá. A par-
tir deste momento, surgiu também 
o 25 de Abril e as coisas mudaram 
de figurino. Logo, procurou-se en-
viar muita gente ao Congo, só que 
não abrangi para poder ir com es-
te grupo. 

Por que não foi ao Congo? 
Não fui ao Congo porque os pró-
prios chefes decidiram assim. Es-
tava muito ligado a eles, mas não 
integrei a delegação que ia para a 
formação na República Democrá-
tica do Congo. Fiquei a trabalhar 
nas matas e depois saímos. Conti-
nuamos a trabalhar. Logo em De-
zembro saímos das matas e fomos 
nos destacamentos. Quando esti-
vemos nos destacamentos, a partir 
de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, 
em Março surgem as complicações 
entre os movimentos de libertação. 
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para sensibilizar as populações da 
região da Baixa de Cassanje, em 
Malanje, a opor-se aos fazendeiros 
algodoeiros. Não houve nenhum 
elemento que assumiu aquilo fora 
dos membros da UPA. Infelizmen-
te, não era o início da Luta de Liber-
tação. Porque quando o malogrado 
Holden Roberto regressa do Ghana, 
reúne com o seu inspector-geral da 
UPA, também malogrado Lulendo 
Borralho, estudam a data do iní-
cio da luta em Angola. Era neces-
sário ver a estação do tempo. Ana-
lisaram que para que não haja so-
corro de um lado e do outro, a acção 
deve ser desencadeada em Março. 
É o mês que chove mais e assim fi-
cou aprovado. Mas só para os dois. 
Alguns dos elementos que tiveram 
conhecimento disso foram os de-
legados que mobilizaram as popu-
lações em Angola, nomeadamente 
os falecidos Pedro Vida Garcia, Jo-
sé Mateus Lulelo, Manuel Bernardo 
e Pedro Taty.

E quanto ao 4 de Fevereiro? 
O 4 de Fevereiro, como é que sur-
ge em Luanda? Havia uma célula 
clandestina da UPA, dirigida pelo 
malogrado Cônego Manuel das Ne-
ves, onde o falecido César Correia, 
natural de Malanje, era o emissário 
directo do prelado à Kinshasa, on-
de estava a direcção da UPA. Logo, 
quando esse indivíduo se desloca a 
última hora para manifestar o de-
sejo do malogrado Cônego Manuel 
das Neves, de realizar o 4 de Feve-
reiro, para aproveitar uma situa-
ção que havia do barco Santa Ma-
ria, e o sentido de se libertar todos 
os presos que estavam na cadeia de 
São Paulo, Casa da Reclusão e ou-
tros, Holden Roberto tinha aconse-
lhado que não fizessem isso. Suge-
riu que a acção fosse desencadeada 
no dia 15 de Março. 

Onde é que encontraram o mate-
rial utilizado no dia 4 de Fevereiro? 
Era material que vinha do Congo 
de forma clandestina para se reali-
zar a acção. Infelizmente, enquan-
to o emissário não regressa, a situ-
ação aqui no interior evoluiu e deu-
se o 4 de Fevereiro. Como não tinha 
quem pudesse assumir, porque is-
so está escrito em vários livros, o fa-
lecido Mário Pinto de Andrade, por 
uma questão de nacionalismo as-
sume isso, mas declara que a ordem 
não veio deles. Ele diz que a acção 
deu-se no local, mas tinha “cabe-
ça”. Quem era a cabeça? O cônego 
Manuel das Neves e o falecido Ne-
ves Bendinha, que era o seu braço 
direito no contexto da acção. Por-
tanto, quer o 4 de Janeiro, 4 de Fe-
vereiro e o 15 de Março são datas da 
UPA a favor do povo angolano. Por 
isso, digo que não há nenhum mo-
vimento, exceptuando a UPA, que 
possa assumir isso, porque na altu-
ra a FNLA também não existia. 

racção permanente. A dada altura, 
se o interior tivesse alguma neces-
sidade, sobretudo por parte dos ex-
militares do ELNA, imediatamente 
recrutavam pessoas aqui para irem 
ao Congo treinar. Esses que iam pa-
ra o Congo também naquela dele-
gação integravam um responsá-
vel de dois ou três civis para passar 
a informação à direcção central da 
FNLA. 

O Nambuangongo é também a re-
gião em que o MPLA instalou a sua 
primeira região político-militar. 
Não havia choques? 
É necessário que as coisas sejam 
necessariamente destrinçadas. 
Quando a luta iniciou em 1961 on-
de é que o MPLA esteve? O MPLA 
não existia. O MPLA surgiu depois 
de 1962. 

Naquela área de Nambuangongo? 
Não, a nível de todo o país. Estou 
a explicar bem: o MPLA surge em 
1962, quando se expande a sua pró-
pria acção, mas em 1961 o MPLA não 
existia. Isto é uma realidade que es-
tou aqui a afirmar. Tendo em conta 
este facto, quer as três datas histó-
ricas da Luta de Libertação de An-
gola o MPLA não fez parte. Quem 
fez parte é a UPA. Infelizmente, o 
que se passa é o contrário. Agora, 
falando concretamente da primei-
ra região onde o MPLA estava con-
centrado, onde é que estavam as 
bases? Quantas existiam e quem 
eram os responsáveis? É a ques-
tão que se coloca. Há indivíduos do 
MPLA que estiveram naquelas áre-
as, mas primeiro é que eles se deslo-
caram das suas áreas de origem pa-
ra as matas por força da UPA. Poste-
riormente, cinco anos depois é que 
o MPLA surge. Logo que surge cria 
a situação confusa. Conforme dei o 
resumo do senhor Simão Lucas, foi 
na altura em que o MPLA aparece. 
A partir de 1963 começam a mobi-
lizar as pessoas para poderem abra-
çar o MPLA. 

Falou das datas ligadas à libertação 
do país: a FNLA bate-se pela titula-
ridade do 4 de Fevereiro? 
Disse há pouco tempo que das três 
datas históricas, que fazem par-
te do percurso do povo de Angola, 
nenhum dos três movimentos es-
teve na base a não ser a UPA. Para 
fazer recordar, a primeira acção se 
deu em Malanje no dia 4 de Janeiro, 
na Baixa de Cassanje. Os autores da 
acção foram militantes da UPA na-
turais de Malanje, nomeadamente 
o malogrado soba Teka Dya Kin-
da e António Mariano, onde se in-
cluía também o senhor Rosário Ne-
to e outros. O último que morreu e 
trabalhou na sensibilização daque-
le povo é o mais velho Karitete, que 
anos depois no mês de Maio, e foi 
quarto presidente da Assembleia 
Nacional. Esses é que trabalharam 

compreendia é que toda e qualquer 
guerra tem que ter sustentabilida-
de. A sustentação do colonialismo 
aqui estava na agricultura. 

Uma das críticas que se faz ao 15 de 
Março é que, depois dos ataques, a 
UPA não teve condições de assu-
mir administrativamente as regi-
ões atacadas? 
Não. Isso é falsidade. Pelo contrário, 
disse há pouco que a capital da UPA 
era Nambuangongo. Em termos 
de guerrilha, era uma área mui-
to segura. Toda a administração da 
UPA estava concentrada na frontei-
ra Nambuangongo, Nova Kaipem-
ba e Quitexe. Toda a acção na altu-
ra, as zonas operacionais da UPA 
eram consideradas COA, estavam 
concentradas lá. A única direcção 
que esteve fora do interior de Ango-
la era a central do movimento, onde 
o próprio Holden Roberto dirigia, 
que estava na República Democrá-
tica do Congo. Todas as outras es-
truturas da UPA, até o surgimento 
da FNLA, estavam destacadas nas 
matas de Angola. 

Como é que se controlava estas pes-
soas a partir da República Demo-
crática do Congo? 
Haviam duas áreas específicas. 
Uma administração civil e outra 
militar. Para manter o funciona-
mento e o equilíbrio da administra-
ção civil, o exército é que estava aci-
ma de tudo. É que controlava e as-
segurava a região. A administração 
civil só se limitava a apoiar as for-
ças e mobilizar a população junta de 
si, a apoiar o mesmo exército, por-
que era a base da logística e rece-
ber outras orientações que vinham 
da base do próprio movimento pa-
ra poder concretizar. Qualquer 
orientação que recebiam para po-
der aplicar era necessário entrar em 
comunicação com as forças e ver a 
sua acção para ajudar na sua imple-
mentação. 
Como é que acontecia o link entre a 
administração local e a central que 
estava na República Democrática 
do Congo? 
Por intermédio de comunicação. 
Para além dos aparelhos que os 
militares possuíam havia a inte-
racção por via de mensageiros. De 
Kinshasa para o interior das matas 
a comunicação era constante. Era 
difícil passar 60 ou 90 dias sem re-
ceber emissários que vinham e vi-
ce-versa. Por isso, havia uma inte-



“até hoje, aqui em angola, existe 
aquilo que se chama ajuste de contas”
O que falhou para que os movi-
mentos estivessem unidos? 
 As coisas neste momento, depois 
de tudo o que se passou, ficaram 
mais esclarecidas. O que falhou 
foi o princípio da ideologia que 
cada um defendia. A FNLA desde 
os primórdios da luta sempre de-
fendeu a democracia cristã, ali-
cerçada nos princípios bíblicos. O 
MPLA, já a partir de Lisboa, onde o 
falecido (Agostinho) Neto foi estu-
dar, aderiu ao Partido Comunista 
Português e defendeu sempre es-
ta tese. O que criou a desavença de 
não existir um entendimento en-
tre a direcção da UPA e do MPLA, 
o que se concretizou em 1975. 

O que se passou em 1975? 
Depois dos Acordos de Alvor, o 
MPLA procurou estabelecer es-
se sistema em Angola. Falhou por 
causa da guerra civil que o país 
viveu. Até hoje, as pessoas lutam 
para que Angola seja verdadeira-
mente uma Nação democrática, 
mas como os que governam têm 
um sistema marxista que é conhe-
cido por todos, persiste o conflito 
de ideologias. Graças ao povo an-
golano é que se tem identificado o 
verdadeiro caminho a seguir. Se 
não fosse o que aconteceu, Ango-
la permaneceria sempre no siste-
ma comunista. 

Era possível fazer guerra para a 
independência e ao mesmo tem-
po apregoar a democracia cristã? 
É preciso compreender que mes-
mo na bíblia está escrito que as 
guerras vêm através da palavra 
de Deus. Entre muitos reis, Deus 
aprovou que lutassem para defen-
der os seus próprios direitos. Isso 
não constitui crime nenhum, por-
que também Deus nos disse que 
nenhuma pedra pode sentar so-
bre outra pedra. Se as pessoas não 
assumissem essa posição de se li-
bertarem, como é que iria ser. Eu 
não acho que o sistema de demo-
cracia cristã, alicerçada nos prin-
cípios bíblicos que não leve a qual-
quer acção violenta para se obter 
algum direito. 

O facto de o presidente Holden Ro-
berto ter estado mais no Congo-
Leopoldville não retirou algum 
ímpeto às acções dos militares? 
Eu tenho dado o seguinte exemplo: 
se naquela altura o presidente Ál-
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havia um princípio de negocia-
ções entre as direcções dos mo-
vimentos. Falhou. Quando falha, 
o desentendimento surgiu. Esta-
mos a falar concretamente da si-
tuação de 1972, a chamada revol-
ta de Kinkuzu. Quando a FNLA 
mandava os seus homens para 
formação nas academias mili-
tares, lá eles encontravam muita 
gente. Todos trocavam impres-
sões. Mas como objectivo fun-
damental era desestabilizar a lu-
ta que estava a ser levada a cabo 
pela FNLA, certos oficiais que vi-
nham das academias criaram um 
quadro, em contacto com alguns 
que estavam em Brazaville, pa-
ra poderem desestabilizar a si-
tuação na base de Kinkuzu. É is-
so que levou à revolta de Kinku-
zu. Kinkuzu não surgiu por si só, 
mas sim porque havia necessi-
dade de alguns darem um golpe 
a Holden Roberto. Mas como era 
uma coisa que Deus estabeleceu e 
havia necessidade de levar a cabo 
até ao seu destino, infelizmente, 
digo aqui com toda a honestida-
de, Holden Roberto foi uma pes-
soa sábia que soube gerir aquela 
situação, senão seria um desas-
tre. Apenas escolheram os auto-
res que acabaram fuzilados. 

Quantos foram fuzilados? 
Devem ter sido 10 ou 15 pessoas. 
Acima disso não, porque só foram 
os responsáveis. 

Foram fuzilados por ordem do 
presidente Holden Roberto? 
Não. O conselho é que decidiu. 
Uma pessoa não decide man-
dar matar os outros, mas sim o 
conselho. Por isso, o conselho de 
guerra é que decidiu que aqueles 
oficiais deveriam ser fuzilados. E 
foram mesmo fuzilados. 

Já que se fala em fuzilamentos: o 
que se passou com Deolinda Ro-
drigues, Teresa, Engrácia e ou-
tros integrantes do Esquadrão 
Kamy? 
Aí é onde está o cerne da questão. 
Até hoje aqui em Angola exis-
te aquilo que se chama ajuste de 
contas. Por que Deolinda Rodri-
gues foi morta? Será por má-fé da 
FNLA que não queria ver Deolin-
da viva e a defender as suas posi-
ções no seio do MPLA? Não. Está 
escrito nas memórias de Holden 
Roberto, o Pai do Nacionalismo 
Angolano. Logo que se deu uma 
situação no seio do MPLA, houve 
um desentendimento em Braza-
ville, por causa das ideologias. Os 
falecidos Viriato da Cruz, Matias 
Migués, José Miguel abandonam 
o MPLA e aderiram à UPA. A di-

recção da UPA, no cumprimen-
to das suas missões, indica José 
Miguel, Matias Migués em mis-
são de serviço num dos países de 
África. Se a memória não me fa-
lha terá sido na Etiópia. Ao saí-
rem daquele país para voltarem 
à Kinshasa, o avião faz escala em 
Brazaville. Logo, através das for-
ças de segurança do Governo do 
Congo-Brazaville, detectam que 
estas pessoas que abandonaram 
o MPLA estavam dentro daque-
le avião. Imediatamente foram 
buscadas e fuziladas. Isso é que 
está na base da morte da Deolin-
da. Os parentes daqueles elemen-
tos que estavam no seio da FNLA, 
quando Deolinda e seus compa-
nheiros pretendiam penetrar em 
Angola, foram capturadas nu-
ma das áreas e criou-lhes o fu-
zilamento.  Não foi por vonta-
de da UPA matar aquela gente ou 
de Holden Roberto como um ele-
mento não humanista. 

Os parentes de Matias Migués ou 
José Miguel poderiam decidir al-
go sem a vontade do presidente 
Holden Roberto? 
Mas o presidente Holden Rober-
to não esteve lá. Na altura, o pre-
sidente estava fora. Muitas das 
vezes, as responsabilidades que 
imputávamos ao Presidente Jo-
sé Eduardo dos Santos foram co-
metidas pelos militares, polí-
cias e outras não eram do seu co-
nhecimento. Diga-me com toda 
a verdade, a morte do Kamulin-
gue foi orientada pelo Presiden-
te José Eduardo dos Santos? Não. 
Infelizmente, ele assustou a mis-
são estava cumprida e já não po-
deria dizer nada. 

Foi o mesmo que aconteceu com 
os integrantes do Esquadrão Ka-
my?  
É o que aconteceu com o grupo da 
Deolinda. Eu pessoalmente não 
pude entender e compreender 
que aqueles militares da FNLA 
comunicassem Holden Roberto, 
na sua qualidade de comandante 
em chefe, e decidir mandar ma-
tar Deolinda. Não! Não creio. Mas 
os militares quando querem fazer 
uma acção, eles fazem e depois o 
chefe assume. 

As senhoras foram enterradas lá 
em Kinkuzu? 
Isso já não sei. Houve indivídu-
os ex-militares oficiais do EL-
NA, que estiveram aqui, aborda-
ram essa questão com a direcção 
do MPLA e os seus parentes. Uns 
ainda não morreram. A partir de 
1975 a 1980 lembro-me de ter si-
do abordada essa situação. 

varo Holden Roberto abandonasse 
Kinshasa, para se instalar nas ma-
tas, a guerra não teria êxitos. Pos-
so afirmar que Angola não estaria 
livre. Olhe a luta que a UNITA le-
vou a cabo, onde é que termina o 
seu presidente? Terminou naque-
la situação, porque já não teve ne-
nhuma base segura para manter 
a guerra. Se o presidente Álvaro 
Holden Roberto, na qualidade de 
comandante do ELNA e presiden-
te da FNLA abandonasse Kinshasa 
para se instalar nas matas do Nor-
te de Angola, deveria ser bloque-
ado e Angola não iria ascender à 
independência. Mas o que valeu é 
que a direcção da FNLA esteve em 
Kinshasa, que era a sua base se-
gura administrativamente, mas 
as forças estavam no interior. Toda 
acção que ocorreu no interior este-
ve subordinada às orientações da 
direcção central da FNLA e do EL-
NA que esteve em Kinshasa. 

Muitos comandantes militares da 
FNLA defendiam uma aproxima-
ção ao MPLA, o que fez com que al-
guns fossem fuzilados. É verdade? 
Não é assim que se confirmam as 
coisas. 

Então o que se passou? 
Sabe que neste preciso momento 
as pessoas contam a história da 
sua maneira, sobretudo quando 
usam a sua palavra de ordem: de-
fender o pão. Quando você defen-
de o pão não pode falar a verdade, 
porque senão você morre à fome. 

O que isso significa? 
Quer dizer que as pessoas se dei-
xam levar pelos bens materiais. 
Mas a história não se pinta. São 
factos ocorridos em determina-
dos locais e num determinado 
momento. 

O que se passou afinal com os co-
mandantes militares? 
Diria eu que quando a luta iniciou, 
mesmo a partir desta área de Ca-
tete, Calomboloca e aqui em Lu-
anda, todas as pessoas estavam 
ansiosas com a acção da UPA. A 
UPA é que mobilizou todos os ci-
dadãos angolanos. Vê que o fa-
lecido Mendes de Carvalho foi o 
responsável pelo apoio financei-
ro da UPA. Ele é que guardava to-
das as finanças que eram recolhi-
das aqui. Como é que conseguiu 

aderir ao MPLA e abandonar a di-
recção da UPA? Era uma acção de 
mobilização que surgiu para des-
membrar estas pessoas. Primei-
ro, partiu da língua: as pesso-
as consideram que a UPA, sen-
do uma organização que partiu 
da região Norte, com UPNA, in-
terpretaram ao contrário. Como 
havia uma propaganda hostil, to-
do o angolano que na altura não 
compreendia a realidade da UPA 
e que esteve na formação em Lis-
boa, no chamado Movimento dos 
Estudantes, com a doutrina que 
trouxeram criaram um quadro 
para desmembrar toda a acção 
da UPA. No seio do próprio par-
tido MPLA isso é que vigorou. Por 
isso, os que eram membros da 
UPA, mas não bakongos conse-
guiram desmembrar-se para po-
derem aderir ao MPLA. As nego-
ciações que ocorreram no Congo, 
a partir do ano de 1962, não dan-
do certo e levou o MPLA a atra-
vessar o rio para Brazaville, veio 
criar este quadro. Se houves-
se de certa maneira um enten-
dimento, que as pessoas tinham 
um objectivo, como primeiro li-
bertar o país da dominação colo-
nial, segundo manter a dignida-
de dos angolanos, as coisas não 
se tornariam o que são hoje. Es-
tamos deste 1975, mas só agora é 
que as pessoas estão a conseguir 
compreender a diferença entre os 
partidos políticos. O que a UNI-
TA e o MPLA defendem já não se 
fala mais. Olhe a FNLA! 
O que se passou na revolta de 
Kinkuzu?   
  Primeiro, em termos de contacto 



“foi o Samuel abrigada que desviou 
todo o dinheiro deste povo?”
O que levou ao falhanço de Alvor? 
Antes de terem ido a Alvor já havia 
um princípio. Como disse, houve 
um entendimento entre a direcção 
do MPLA, dirigida pelo malogra-
do Dr. António Agostinho Neto, e 
o então governo português para se 
instalar o sistema marxista em An-
gola. Só quem o poderia fazer era o 
MPLA, por isso houve um acordo. 
Quando foram a Alvor, a primeira 
delegação que chegou a Lisboa era 
a do MPLA. A seguir foi a da UNITA 
e a FNLA a última delegação de na-
cionalistas que chega a Lisboa. Tu-
do o que aconteceu, aconteceu. O 
governo português tinha apresen-
tado um projecto, que eu disse em 
tempos à Zap Viva, num encontro 
com os Drs. Mário Pinto de Andra-
de e Alcides Sakala, em que se pro-
punha Agostinho Neto como pre-
sidente da República, Holden Ro-
berto como primeiro-ministro 
e Jonas Malheiro Savimbi presi-
dente da Assembleia Constituinte. 
Quando a FNLA rejeitou esta pro-
posta, aí estava a origem da guer-
ra que o país viveu durante 16 anos. 

Não houve entendimento, por 
exemplo, com Jonas Savimbi que 
andou pela UPA? 
Nos primeiros tempos, foi inte-
grante da UPA, mas depois aban-
donou e veio criar a sua UNITA em 
1966. Logo, ele defendia também 
uma posição. Mas, neste sentido, o 
que falhou mesmo em Alvor é que 
o Governo português decidiu mes-
mo entregar o poder ao MPLA. Era 
vital e não poderia falhar. Pelo con-
trário, eles é que mantiveram to-
dos os contactos para que o MPLA 
se mantivesse no poder até aon-
de chegou. Não houve pretensões, 
quer por parte de Holden Roberto 
como da UNITA, de querer assumir 
o poder pela força. O que aconteceu 
durante este período todo é defesa 
de si próprio. 

O esforço feito pela FNLA em Ki-
fangondo, em 1975, não era no 
sentido de assumir o poder pe-
la força também? 
Não. Vou-lhe dizer algo com toda 
a verdade: Uma coisa é a defesa. Se 
Holden Roberto quisesse assumir 
uma guerra para se instalar aqui 
à força, não seria aquilo que acon-
teceu em Kifangongo. A partir de 
1970 a 1972, depois daqueles acon-
tecimentos de Kinkuzu, entre to-
dos os movimentos que faziam a 
luta em África, o único que movi-
mento que conseguiu remover da 
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questão de abandonar só, porque 
a guerra que havia aqui, primeira-
mente, os portugueses apoiaram 
fortemente a direcção do MPLA. O 
ideólogo foi o Rosa Coutinho, que 
era representante do Governo por-
tuguês aqui. Em determinadas po-
sições nossas quem ia fazer a ob-
servação eram as forças armadas 
portuguesas através de aparelhos 
aéreos. Eles voavam, observaram, 
vinham aqui comunicar, faziam 
planos e iam nos atacar. 

Está a dizer que Portugal foi coni-
vente? 
Muito conivente. Não podemos ne-
gar. Há provas evidentes. 
Já conseguiram digerir as acusa-
ções de que Samuel Abrigada ti-
nha roubado 100 mil contos ou que 
a FNLA comia corações humanos? 
Já conseguiram digerir isso? 
Em primeiro lugar, nós temos no-
ção daquilo que somos e pretende-
mos para Angola. Temos uma res-
ponsabilidade imensa. Se eu faltar 
com o respeito ao senhor jornalista, 
eu é que tenho que explicar. A FN-
LA não pode digerir esta situação 
porque não foi ela quem praticou. 
Se o Samuel Abrigada, na sua qua-
lidade de dirigente da FNLA rou-
bou o dinheiro, de quem era o di-
nheiro? Foram anunciados 100 mil 
contos, mas, desculpe, vamos pa-
gar a questão pela mesma moe-
da: hoje, o que estamos a viver em 
Angola. Foi o Samuel Abrigada que 
desviou todo o dinheiro deste po-
vo? É complicado. Até é uma ver-
gonha falar destas coisas. Ango-
la está há 45 anos independente e 
não há nenhum outro partido que 
gere os recursos de Angola. Se o Sa-
muel Abrigada é gatuno, como dis-
seram, os que devastaram a econo-
mia de Angola são irmãos dele ou 
oficiais da FNLA? A FNLA, se na 
altura foi canibal, comia pessoas, 
hoje estamos aqui em Angola desde 
1991 de forma oficial. Quantos ele-
mentos a FNLA comeu? Há muita 
gente que é morta nos bairros até 
por uma questão muito mais dolo-
rosa. O angolano lutou para resga-
tar a sua liberdade e terra. Quan-
tos estão a morrer por um simples 
espaço de terra? Veja bem que nes-
te momento não há ninguém que 
é mais faminto que o elemento da 
FNLA. Aquele que disse é que deve 
assumir que somos canibais. 

Em algum momento o presidente 
Holden Roberto explicou a escolha 
do dia 11 de Novembro? 

De uma maneira geral, o pensa-
mento foi dele. Fixou-se no tem-
po da assinatura dos Acordos de 
Alvor, o período de transição até 
à proclamação da independência. 
Dizer que aquilo seria num espaço 
de 11 meses. Se havia um outro ele-
mento de fundo, ele não me disse. 
Houve outros colegas que contra-
riaram. 

Até que pontos americanos e zai-
renses apoiaram a FNLA e o presi-
dente Holden Roberto? 
Vamos falar concretamente do 
Zaire. É um país que acolheu a FN-
LA, ajudou durante a luta contra 
o colonialismo português. Como 
havia uma guerra entre irmãos, 
o Zaire apoiou a FNLA como seu 
amigo, dando-lhe um batalhão de 
forças armadas zairenses. Por que o 
(Agostinho) Neto tinha outras for-
ças africanas a apoiar o MPLA. O 
Holden solicitou o apoio do Presi-
dente Mobutu, que lhe deu um ba-
talhão. Acima disso não. Quanto 
aos americanos, Holden não rece-
beu forças americanas. Quem disse 
isso é mentiroso. Se Kennedy não 
morresse, Holden teria todo o apoio 
incondicional dos Estados Unidos 
da América. Infelizmente, com a 
morte de Kennedy, os apoios que 
teve dos americanos foram indi-
rectos, com meios que facilitavam 
a sua acção, como medicamentos, 
valores para a guerra, mas nunca 
forças americanas. 

Tem comemorado o 11 de Novem-
bro? 
Sim, tenho comemorado. 

Quarenta e cinco anos depois, o 
slogan liberdade e terra ainda se 
faz sentir? 
Liberdade e Terra é um projec-
to de sociedade para o bem-estar 
dos angolanos. Primeiro, este pa-
ís que se chama Angola, a terra era 
propriedade do Estado português. 
Hoje, sob tutela do MPLA, a terra é 
propriedade do Estado. Mas não sa-
bemos que Estado. Se o Estado é o 
angolano, a questão que se coloca 
é a seguinte: por que um angola-
no morre para ter acesso a um pe-
daço de terra para colocar a sua ca-
sa? É triste falar disso. O angolano 
não precisa de hectares para colo-
car a sua casa. Precisa apenas de 
10 ou 15 metros. Até quem recebe 
20 metros deve ser homem do sis-
tema. Ainda há dias vimos no Se-
quele a morte de um indivíduo por 
causa de um espaço de terra. Se o 
projecto Liberdade e Terra fosse 
concretizado, penso que o angola-
no teria uma outra posição. Aqui-
lo que o povo angolano reclama é 
o que a FNLA assumiu para lutar 

contra o colonialismo português e 
garantir este direito aos angolanos. 

Quando o presidente Holden Ro-
berto morre estava feliz com os 
anos em que se envolveu na luta? 
Primeiro, Holden Roberto morreu 
nas condições em que morreu. 

Morreu em que condições? 
Difíceis. Humilhantes. Não é um 
Holden Roberto que deveria mor-
rer naquelas condições aqui em 
Angola. Um homem que libertou 
este país. Vou-lhe dar um exem-
plo, o caçador quando vai à caça, o 
que lhe importa é matar o animal 
para o povo comer. Às vezes prova 
só uma mínima coisa de sangue, o 
que não aconteceu com Holden Ro-
berto. Uma das coisas que ele achou 
boa e como parte da sua missão é 
que o colonialismo abandonou 
Angola. Foi a parte mínima do seu 
projecto. Quando aparece em 1991, 
quis levar em acção a segunda par-
te, para garantir a verdadeira liber-
dade ou dignidade do povo angola-
no. Infelizmente, o MPLA não dei-
xou. O Holden foi vedado e morreu 
naquelas condições. Mas vou-lhe 
dizer algo: dizia o falecido Hol-
den Roberto que quando estives-
se cansado neste processo de luta 
para dignificação do povo angola-
no, o cabelo vai dar continuidade 
da sua acção. Portanto, tenho fé que 
este projecto Liberdade e Terra te-
rá o seu espaço em Angola. Depois 
o angolano vai se sentir verdadei-
ramente livre e digno na terra que 
o viu nascer. 

Já há este cabelo de Holden Ro-
berto a trabalhar na FNLA? 
A FNLA está nas condições em que 
está porque o sistema quer. A FNLA 
não tem dirigentes. Os direitos dos 
militantes da FNLA foram cortados 
pelo sistema. Eu Lino Ucaca não co-
nheço qualquer autoridade do Dr. 
Lucas Benguy Ngonda no seio da FN-
LA, porque ele pertence a uma célula. 
O MPLA é que lhe meteu aí. Por isso, 
quando o presidente Holden Rober-
to procurou levar a sua segunda ac-
ção, a mais difícil para garantir a li-
berdade e dignidade dos angolanos, 
o Presidente José Eduardo dos Santos 
cortou este direito e foi buscar o Dr. 
Lucas Benguy Ngonda e lhe colocou 
no poder. Só depois de ultrapassa-
da esta questão é que a FNLA vai to-
mar  o seu caminho para dar sequên-
cia. Se me questiona se há cabelos na 
FNLA? Eu digo que sim, há dirigen-
tes e quadros na FNLA que estão a lu-
tar para que este projecto de liberda-
de e terra seja concretizado. Mas não 
são aqueles dirigentes corruptos, co-
mo no caso do irmão Lucas Ngonda e 
seus pares.       

Ásia uma delegação de oficiais ge-
nerais da China foi a FNLA. Formou 
os seus homens em Kinshasa. Se a 
FNLA quisesse se instalar aqui de-
veria pedir o apoio da China e tam-
bém dos sul-africanos para poder 
destruir isso. Lá no Ebo, no Cuan-
za-Sul, se a memória não me fa-
lha, no mês de Julho, as forças sul-
africanas estiveram lá. Pediram a 
presença do presidente Holden Ro-
berto, porque já lá estava o Dr. Jo-
nas Savimbi. Eles propuseram des-
truir Luanda e depois reconstruir. 
Só estavam à espera da luz verde de 
Holden Roberto. Pensou duas ve-
zes: primeiro, não era lógico. Se-
gundo, quem são os sul-africanos? 
Se Nelson Mandela, que é meu ir-
mão  se encontra na cadeia por de-
fender o direito do seu povo, eu vou 
assumir esta postura e destruir Lu-
anda para ter o poder? Ele não ti-
nha nenhuma intenção. Se tivesse 
a intenção de assumir o poder à for-
ça, não punha aquela cláusula que 
aparece em Alvor da realização das 
eleições livres em Angola, onde o 
falecido (Agostinho) Neto contes-
tou. Dizia bem que “o povo de An-
gola não tem noção sobre as elei-
ções”. Neto disse isso ao presidente 
Álvaro Holden Roberto. Quem me 
disse isso foi o falecido presidente 
Holden Roberto. 

Se não havia intenção de assu-
mir o poder pela força, o que se 
passou, afinal, em 1975 em Ki-
fangondo? 
Foi o que te disse: ninguém se dei-
xa abater, mesmo se estiver fra-
co. Tem que se defender. Quando 
o MPLA, com o apoio de algumas 
forças da comunidade internacio-
nal corre com as forças da FNLA 
daqui de Luanda, recuaram e esti-
veram instalados nesta região toda 
de Caxito, Ambriz, enfim. Era ne-
cessário se defender também. E na 
defesa tiveram que se aproximar na 
barreira de Kifangondo. Aquilo foi 
uma defesa. A força do MPLA re-
cebeu apoio internacionalmente, 
mas as da FNLA não conseguiram 
fazer isso. Senão seria uma desgra-
ça para Angola. 

Saíram de Luanda por precau-
ção? 
Foi no meio da guerra. Havia con-
flito. Quem tirou os ex-oficiais, po-
líticos e alguns militares foram as 
forças da administração colonial 
portuguesa. Saíram aqui de barco 
com apoio deles até Ambriz e San-
to António do Zaire. Não foi uma 
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argelinos votam na Constituição 
com o Presidente no hospital
as pesquisas fo-
ram abertas na Ar-
gélia, no domingo, 
em num referendo 
sobre mudanças 
constitucionais pro-
movidas pelo Presi-
dente Abdelmadjid 
Tebboune e os po-
derosos militares 
como uma forma de 
virar a página sobre 
a agitação popular 
do ano passado

os moldavos começaram a votar nas eleições presidenciais, no 
domingo, nas quais o incumbente pró-russo Igor dodon está a 
concorrer a um segundo mandato contra a ex-primeira-ministra 
Maia Sandu, que quer aproximar o país da União Europeia

o referendo é visto como 
um teste de força tanto 
para Tebboune quanto 
para o movimento de 
protesto sem liderança 

de oposição “Hirak”, que trouxe mi-
lhares de pessoas às ruas semanal-
mente para exigir uma mudança ra-
dical e que rejeita o voto.

Tebboune, que está hospitalizado 
na Alemanha desde a semana passa-
da depois de dizer que os assistentes 
testaram positivo para Covid-19, pres-
sionou por uma grande participação, 
o que demonstraria o apoio popular à 
sua estratégia de deixar as manifes-
tações.

Saída dos eua do tratado inf 
foi um “erro gigantesco”, afir-
ma ex-secretário de Estado

ex-secretário de Estado 
norte-americano avalia 
saída dos Estados Unidos 

do tratado de mísseis assinado 
com a União Soviética.

A retirada dos EUA do Tratado de 
Forças Nucleares de Alcance Inter-
mediário (INF, na sigla em inglês), 
firmado entre Washington e Mos-
covo em 1987, foi um “erro gigan-
tesco”, opina o ex-secretário de 
Estado, George Shultz, numa en-
trevista ao New York Times.

“Não somente perdemos o acor-
do, mas também perdemos todas 
as disposições de verificação em 
que trabalhamos tão duro, comen-
tou Shultz, que ocupou o posto en-
tre 1982 e 1989.

“A impressão é que estamos num 
estado de perturbação em que é di-
fícil fazer as coisas acontecerem”, 

observou, lamentando a alergia 
da administração Trump quanto a 
acordos internacionais.

“Eles (administração Trump) 
parecem cépticos em relação a es-
tes acordos, em relação a qualquer 
acordo. Os acordos geralmente não 
são perfeitos. Você não consegue 
tudo o que quer. Você se compro-
mete um pouco, mas eles são muito 
melhores do que nada”, comentou 
Shultz sobre o abandono do trata-
do pelo seu país.

Washington retirou-se, definiti-
vamente, do Tratado INF em Agos-
to de 2019. Apenas três semanas 
após a saída, os EUA realizaram um 
teste com mísseis, cujo desenvol-
vimento estava proibido pelo do-
cumento, demonstrando ter cria-
do esse armamento ainda durante 
a vigência do tratado.

Moldavos votam nas eleições presidenciais com 
o candidato pró-Moscovo para o segundo mandato

a eleição na nação de 
3,5 milhões, onde o 
Ocidente e a Rússia 
disputam influência, 
ocorre à sombra da 

pandemia de coronavírus que em-
purrou um dos países mais pobres 
da Europa para uma forte desacele-
ração económica.

Dodon assumiu o poder em 2016, 

depois que forças políticas pró-Oci-
dente ficaram atoladas em escânda-
los. Ele liderou as pesquisas de opi-
nião contra sete outros candidatos, 
cuja votação começou no Domingo, 
mas pode não vencer imediatamen-
te, o que levaria a uma segunda volta.

Sandu, uma ex-economista do 
Banco Mundial formada em Harvard 
e conhecida pela sua postura dura em 

relação à corrupção, liderou um go-
verno de coligação de curta duração 
no ano passado que foi derrubado por 
um voto de desconfiança em poucos 
meses. Se eleita, ela prometeu ob-
ter mais apoio financeiro de Bruxe-
las, enquanto Dodon se comprome-
teu a chegar a um acordo no ano que 
vem para a região separatista de lín-
gua russa da Transdniestria. A UE, 

Numa declaração na noite de Sába-
do, para comemorar o aniversário da 
guerra de Independência da Argélia da 
França, lida em seu nome por causa da 
sua ausência, na Alemanha, ele pediu, 
novamente, às pessoas que votassem.

No entanto, houve pouco entusias-
mo evidente para a votação na ma-
nhã de Domingo em meio a medidas 
de saúde rígidas por causa da pande-
mia global.

 “Não adianta votar. Esta Constitui-
ção não mudará nada ”, disse o moto-
rista de autocarro Hassan Rabia, de 30 
anos, sentado com dois amigos num 
café no centro de Argel.

Na escola Ali Chekir em Ouled Fayet, 
a Oeste de Argel, cerca de 10 pessoas 
esperavam para votar. “Esperemos 
pelo melhor e oremos pela rápida re-
cuperação de Tebboune”, disse Ahmed 
Slimane, 60 anos.

Fazendo referência à hospitaliza-
ção de Tebboune, na Alemanha, uma 
charge do jornal el Watan mostrava 

um homem parado numa cabine de 
votação, suando, olhando para os bo-
letins marcados com ‘sim’ e ‘não’ em 
alemão, e não nas línguas oficiais da 
Argélia, árabe e francês.

Tebboune apresentou as mudanças 
como uma resposta - pelo menos em 
parte - aos desejos dos manifestan-
tes que no ano passado forçaram o seu 
antecessor, Abdelaziz Bouteflika, a re-
nunciar após 20 anos no cargo.

No entanto, as suas demandas - 
substituir a elite governante que go-
verna desde a Independência em 1963, 
a retirada dos militares da política e o 
fim da corrupção - foram, na melhor 
das hipóteses, apenas parcialmente 
atendidas.

Muitos dos aliados mais próximos de 
Bouteflika e outras autoridades impor-
tantes, incluindo o seu o irmão Said e 
o ex-chefe da inteligência Mohamed 
Mediene, bem como grandes mag-
natas dos negócios, foram presos por 
acusações de corrupção.

em 2014, fechou um acordo sobre 
comércio e laços políticos mais es-
treitos com a ex-república soviética, 
que está espremida entre a Romé-
nia e a Ucrânia, um membro da UE, 
mas tornou-se cada vez mais crítica 
em relação ao histórico de Chisinau 

em reformas. Sandu recebeu mensa-
gens de apoio do ministro da Defesa 
alemão, Annegret Kramp-Karren-
bauer, um aliado próximo da chan-
celer Angela Merkel, e do ex-presi-
dente do Conselho Europeu, Donald 
Tusk.

dr

dr
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o Seleccinador 
nacional convoca hoje, 
via Zoom, os jogadores 
que vão bater-se no 
desafio frente ao Congo 
democrático no dia 14 
de Novembro, embate 
referente à 3ª jornada 
do grupo d de acesso 
ao CAN 2021 nos 
Camarões

novidades na convocatória de Pedro Gonçalves

Sebastião Félix

a convocatória dos 
atletas da Selecção 
Nacional, que vão 
disputar o Congo De-
mocrático no dia 14 

de Novembro, contará com a pre-

rivais afinam baterias para o derby
o 1º de Agosto e o Petro de 

Luanda, rivais de lon-
ga data, limam hoje as 

últimas arestas para o derby 
desta Terça-feira, no Estádio 
11 de Novembro, às 18:00.

No certame designado “Tru-
munu Fora de Época”, os mili-
tares ocupam a primeira posi-
ção com seis pontos, ao passo 
que os tricolores estão na posi-
ção imediata com quatro.

Por esta razão, na última jor-
nada, esta noite, vai decidir-

se o vencedor do Quadrangu-
lar que visa dar mais rodagem 
competitiva aos embaixadores 
angolanos nas Afrotaças.

As duas equipas estão há mais 
de cinco meses sem  jogar, ain-
da assim não será uma partida 
fácil, porque são rivais de lon-
ga data.

Pena é que não podem ter 
adeptos nas bancadas, uma 
vez que a Covid-19 continua a 
impedir a presença de pessoas 
em recintos fechados ou aber-

tos. No mesmo palco, o Sagra-
da Esperança da Lunda-Norte 
e o Bravos do Maquis medem 
forças, às 15:00. As duas equi-
pas estão a dar o litro para ga-
nharem também mais roda-
gem competitiva, uma vez que 
terão adversários duros de ro-
er nas eliminatórias de acesso 
à Taça da Confederação. Por sua 
vez, o Petro de Luanda e o 1º de 
Agosto trabalham para conse-
guirem uma vaga nas elimina-
tórias de acesso à Liga.

Geraldo sagra-se 
campeão pelo Al 
Ahly do Egipto

c om golo do internacional 
angolano Hermenegildo 
Bartolomeu “Geraldo”, 

o Al Ahly do Egipto conquis-
tou, neste Sábado , o Campeo-
nato Nacional de Futebol, épo-
ca 2019/20. Na derradeira par-
tida da competição, o campeão 
venceu o El Geish, por 3-0, em 
casa do adversário. Geraldo en-
trou no onze inicial e facturou 
aos 18 minutos.

Os outros golos foram rubri-
cados por Soliman (1’) e Kahra-
ba (36’), em jogo disputado no Al 
- Salam Stadium.

Com este feito, o médio ofensi-
vo, formado na Escola Norberto 
de Castro, eleva para dois o nú-
mero de troféus ao nível desta 
prova nacional, depois da con-
quista da edição passada.

O Al Ahly terminou o campeo-
nato com 89 pontos, seguido pelo 
Zamalek (71).

Com diversas representações 
pela Selecção Nacional, Geral-
do foi contratado ao 1.º de Agos-
to pela formação árabe, em De-
zembro de 2018, por quatro épo-
cas.No entanto, ao longo deste 
ano, a imprensa egípcia especu-
lou sobre uma eventual dispen-
sa do jogador, situação que terá 
mudado após recente contrata-
ção do técnico sul-africano, Pit-
so John Mosimane.Conquistaram 
igualmente títulos pelo Al Ahly, 
os angolanos Avelino Lopes, Flá-
vio Amado e Gilberto, todos sa-
ídos do Petro de Luanda.Destes, 
Gilberto, transferido em 2002, 
é, até à data, o que mais troféus 
arrebatou. Em sete anos venceu 
seis campeonatos, uma Superta-
ça e três Ligas dos Campeões, tor-
nando-se num dos mais bem su-
cedidos jogadores estrangeiros da 
agremiação.

sença de novos atletas que actuam 
no futebol europeu, segundo uma 
fonte da Federação Angolana de 
Futebol (FAF).

Por ser um desafio de muita res-
ponsabilidade, o técnico Pedro 
Gonçalves, divulga hoje, via Zoom, 
o nome dos jogadores que vão ba-
ter-se na terceira jornada do grupo 
D de acesso ao CAN 2021, nos Ca-
marões.

De acordo com a fonte do Jornal O 
PAÍS, não avançou os nomes, mas 
novos atletas serão chamados esta 
manhã pelo seleccionador nacio-
nal. Pelo que se sabe, alguns actu-
am na Alemanha, Portugal, Bél-
gica e Itália, palcos onde o futebol 
continua a dar passos positivos.

Por outro lado, o número de atle-
tas do Girabola, Campeonato Na-
cional de futebol, vai ser significa-
tivamente reduzido.

Aliás, nos jogos da Data FIFA, os 
jogadores convocados, que actuam 

na competição doméstica, não via-
jaram para Portugal.

Estes testaram positivo à Co-
vid-19, pandemia que continua a 
fazer vítimas no mundo desde De-
zembro do ano passado.

Em solo português, onde Ango-
la mediu forças com Moçambique, 
Pedro Gonçalves viu-se obrigado a 
chamar novos jogadores.

Ainda assim, no desafio fren-
te aos moçambicanos venceu por 
três bolas a uma, numa partida do-
minada pelos angolanos.

A postura dos Palancas Negras 
em campo foi elogiada pelos adep-
tos e pela família do futebol ango-
lano, uma vez que apareceram me-
lhor dentro das linhas.

Por isso, o técnico prepara com 
muitas cautelas o desafio com os 
congoleses, por esta ser uma equi-
pa com argumentos técnicos tácti-
cos acima da média.

Na Data FIFA, o primeiro jogo 

da Selecção Nacional não foi 
realizado, que seria frente a 
Guiné Bissau.

O desafio não foi realizado., 
porque os guineenses não 
cumpriram atempadamen-
te com o protocolo sanitário 
referente à pandemia.

Isto embaraçou as contas 
do técnico, mas, ainda as-
sim frente aos moçambica-
nos conseguiu tirar algumas 
ilações.

No grupo D, o Gabão e a 
Gâmbia lideram com quatro 
pontos cada, ao passo que o 
Congo ocupa a terceira posi-
ção. Angola é a Selecção que 
ainda não pontuou, logo, se 
quiser continuar a sonhar 
com o passe nos Camarões, 
tem a obrigação de não des-
perdiçar pontos na cidade de 
Kinshasa no dia 14.

dANIEL MIGUEL/ArQUIVO

dANIEL MIGUEL/ArQUIVO

Atletas da Selecção Nacional 
em exercícios de aquecimento
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Hamilton: “Gostaria 
de estar cá no 
próximo ano, mas 
não há garantia”

O britânico Lewis Hamil-
ton ficou ontem a 19 pontos 
do sétimo título mundial de 
Fórmula 1, depois de vencer 
o Grande Prémio da Emília 
Romagna, em Ímola (Itália), 
assegurando o sétimo títu-
lo consecutivo de construto-
res para a Mercedes. Hamilton 
concluiu as 63 voltas ao tra-
çado Enzo e Dino Ferrari em 
1:28.32,430 horas, deixando o 
finlandês Valtteri Bottas, seu 
companheiro de equipa, se-
gundo, a 5,783 segundos. O 
australiano Daniel Ricciardo 
(Renault) foi terceiro, a 14,320 
segundos do vencedor.

A dobradinha valeu o séti-
mo título consecutivo à marca 
germânica, mais um do que a 
Ferrari conseguiu no início 
dos anos 2000, com o alemão 
Michael Schumacher.

Dentro de duas semanas, 
Hamilton pode igualar outro 
recorde do alemão, caso ter-
mine numa das duas primei-
ras posições do Grande Pré-
mio da Turquia.

O triunfo de ontem parecia 
improvável, quando, na pri-
meira volta, Hamilton se dei-
xou ultrapassar pelo holandês 
Max Verstappen (Red Bull) 
na chicane Tamburello, no 
mesmo local onde, em 1994, 
o brasileiro Ayrton Senna so-
freu o despiste que lhe causou 
a morte.

Andebolistas do Progresso num dos jogos do Provincial de Luanda

População votante às eleições 
na FAP conhecida hoje

a população vontante, que 
vai votar nas eleições da 
Federação Angolana de 

Patinagem (FAP), visando o ci-
clo olímpico 2020/2024, será co-
nhecida hoje.

De acordo com a organização 
do pleito, os clubes e associações 
com direito de voto vão apresen-
tar os requisitos impostos pelos re-
gulamentos.

Por esta razão, haverá apenas 
uma lista, segundo a Comissão 
Eleitoral, que marcou as eleições 
para o dia 24 de Novembro.

Dionísio Azevedo é o candidato, 
cujos requisitos na lista foi aceite 
pela comissão, uma vez que o seu 
oponente não foi aceite.

Pedro Azevedo, vice-presidente 
cessante, viu a sua lista “chumba-
da” pela Comissão Eleitoral.

Este, ainda assim, prometeu 
concorrer junto do Ministério da 
Juventude e Desportos.

“Venceu o andebol angolano”

ronaldo evita polémicas: “estou 
de volta, isso é o mais importante”

charlton diagnosticado com demência

Pedro Azevedo acredita que tem 
requisitos para fazer parte do plei-
to eleitoral.

No ciclo olímpico passado, Hi-
rondino Garcia foi o líder da Fe-
deração Angolana de Patinagem.

Mas, razões de natureza técni-
ca e administrativa atrapalharam 
a sua gestão na FAP.

Houve momentos em que a Se-
lecção Nacional não tinha condi-
ções para treinar e realizar está-
gios fora do país para as grandes 
competições.

O técnico Fernando Fallé, por 
razões turvas, colocou o seu lugar 
à disposição no comando técnico 
da Selecção Nacional. Ainda as-
sim, a direcção da FAP tentou es-
clarecer a situação, mas saiu mal 
na fotografia. Por isso, o novo pre-
sidente tem a obrigação de resga-
tar o bom nome da FAP e elevar 
os níveis de competitivos da Se-
lecção Nacional sénior masculina.

o histórico Bobby Charlton, 
contemporâneo de Pelé e 
Eusébio, sofre de demên-

cia, informou ontem o Manches-
ter United, clube em que o antigo 
internacional inglês fez quase to-
da a carreira. ”Todos no Manches-
ter United estamos tristes que es-
ta terrível doença aflija Sir Bobby 
Charlton, e continuamos a ofere-
cer o nosso amor e apoio a Sir Bo-
bby e à sua família”, assinalou o 
Manchester United em comuni-
cado.

O anúncio da doença do históri-
co do futebol inglês, que comple-
tou em outubro 83 anos, acontece 
dois dias depois de Nobby Stiles, 
que foi seu companheiro de equi-
pa no Manchester United, e tam-

bém campeão mundial, ter mor-
rido com a mesma doença. Bobby 
Charlton foi campeão mundial pela 
Inglaterra em 1966, depois de der-
rotar Portugal nas meias-finais.

dANIEL MIGUEL/ArQUIVO

o novo presidente da 
Federação Angola-
na de Andebol (FA-

AND), para o ciclo olímpico 
2020/2024, disse à impren-
sa que venceu o andebol.

Em declarações à impren-
sa neste Sábado, após a di-
vulgação dos resultados, José 
Amaral “Maninho” adian-
tou que o andebol vai ganhar 
muito.

“Ganhou o andebol, por 
isso vamos trabalhar para 
melhorar o andebol angola-
no em vários domínios”, dis-
se o novo presidente.

Maninho Amaral fez sa-
ber que não será uma tarefa 

fácil, mas com a colaboração 
de todos os objectivos serão 
atingidos.

O novo presidente substi-
tui no cargo Pedro Godinho 
que no seu consulado con-
quistou vários campeonatos 
africanos de clubes e com as 
selecções nacionais.

Manter o nível e o estatuto é 
a meta de Maninho Amaral, 
aliás conhece a modalidade, 
foi antigo praticante.

O seu elenco é composto 
por membros que conhecem 
o andebol angolano e africa-
no, por isso está preparado 
para trabalhar e elevar bem 
alto a formação.

O Regresso em grande. Sem com-
petir desde o França-Portugal, dis-
putado em 11 de Outubro, por ter 
contraído Covid-19, Cristiano Ro-
naldo voltou neste Domingo aos rel-
vados e contribuiu com dois golos pa-
ra a vitória gorda da Juventus no re-
duto do Spezia, por 4-1.

“Estive sempre estável. Não tinha 
sintomas e sentia-me bem. Hoje (Do-
mingo)regressei para fazer o que gos-
to, jogar futebol”, começou por real-
çar o português, em declarações à 
Sky Sport.

 Ronaldo analisou a luta renhida 
pelo primeiro lugar no campeonato 
italiano, liderado pelo Milan.

A Serie A é uma liga competitiva. 
O Milan está a fazer um bom traba-
lho, tal como a Lazio e o Nápoles. Te-
mos de trabalhar forte, mas estamos 
a crescer”, afiançou. 

Confrontado com as críticas que 
fez nas redes sociais aos testes para 
despistar o novo coronavírus, CR7 
evitou polémicas.

«Cristiano está de volta e isso é o 
mais importante», rematou.

GP de Portugal: 14 
casos de Covid-19

Bart Przedwojewski e 
Maude Mathys vencem

Carthy conquista Angliru 
e Caparaz na liderança

Terence Davis agride 
namorada

Existem 14 pessoas infectadas com 
Covid-19 entre os elementos de equi-
pas da Fórmula 1 que estiveram pre-
sentes no Autódromo Internacio-
nal do Algarve no passado fim de se-
mana, de acordo com informação 
foi avançada numa conferência re-
gional da Protecção Civil, citada pela 
“TVI24”. De acordo com a estação de 
Queluz, os elementos infectados são 
estrangeiros.

O polaco Bart Przedwojewski 
e a suíça Maude Mathys ven-
ceram neste Domingo a gran-
de final das Golden Trail Series, 
que durante os últimos cin-
co dias levaram à ilha do Faial, 
nos Açores, os melhores atletas 
do mundo de trail. 

O britânico Hugh Carthy (Edu-
cation First) venceu neste Domingo 
a 12.ª etapa da Volta a Espanha, que 
terminou no mítico alto do Angli-
ru, com o equatoriano Richard Ca-
rapaz (INEOS) a recuperar a lideran-
ça da geral a Primoz Roglic. O britâ-
nico cruzou a meta com o tempo de 
3:08.40 horas, 16 segundos à frente 
do russo Aleksandr Vlasov (Astana), 
do espanhol Enric Mas (Movistar).

Terence Davis foi preso em 
Nova Iorque, acusado de agre-
dir repetidamente  a ex-namora-
da, segundo revelaram fontes po-
liciais. A jovem de 20 anos visitou o 
jogador num luxuoso arranha-céus, 
em Manhattan,  mas acabou por ser 
várias vezes agredida na cara.

dANIEL MIGUEL/ArQUIVO

Académica de Luanda e 1º de Agosto no Provincial de Luanda



Condomínio Sapú – 14.000.000,00 KZ, Entrada 4.000.000,00 
KZ ; Condomínio Kikuxi – 9.000.000,00 KZ, Entrada 
2.000.000,00 KZ ; Condomínio 2 Amigos, Jacinto Tchipa – 
4.000.000,00 KZ, Entrada 1.000.000,00 KZ ; Condomínio Vila 
Eucalipto – 10.000.000,00 KZ, Entrada 2.000.000,00 KZ (Pro-
moção) ; Projecto Habitacional do Quengela – 6.500.000,00 KZ, 
Entrada 500.000,00 (Promoção)
AGENDE UMA VISITA.
Contactos: 933238470 / 924577666 / 923724939 / 925354487 / 
939542254

NÃO PERCA ESTA GRANDE OPORTUNIDADE

GRUPO AB 2 AMIGOS, TEM 4 PROJECTOS EM FASE FINAL 
COM CASAS PARA ENTREGA IMEDIATA, E 2 PROJECTOS
 NA FASE INICIAL COM PROMOÇÕES DAS PRIMEIRAS 10 
HABITAÇÕES

emprego imobiliário diversosemprego imobiliário diversos
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teMPo no Mar

PreviSão do teMPo *** 3 diaS *** 
Para aS PrinciPaiS cidadeS 

válida de 02 a 04 de novembro  de 2020

BOLETIM METEOrOLÓGICO 
PArA A NAVEGAÇãO MArÍTIMA  

das 18 horas do dia 01 às 18 horas do dia 02 de novembro de 2020
 
Províncias de cabinda, zaire, bengo, luanda, uíge, Malanje, cuanza-norte, 
cuanza-Sul, lunda-norte, lunda-Sul:
Céu nublado em quase toda a região, com possibilidade de ocorrência de 
chuva fraca ou chuvisco em alguns municípios das províncias de Luanda, 
Bengo, Lunda-Norte, Cuanza-Norte e Lunda-Sul. Possibilidade de ocorrência 
de chuva moderada a forte acompanhada, por vezes, de trovoada em alguns 
municípios das províncias de Cabinda, Zaire, Uíge, Malanje, Cuanza-Norte e 
Cuanza-Sul. Possibilidade de ocorrência de nevoeiro ou neblina matinal em 
alguns municípios das províncias de Cabinda, Zaire, Bengo, Luanda, Uíge, 
Malanje e Cuanza-Sul.

reGião centro: Províncias de Benguela, Huambo, Bié e Moxico 
Céu parcial nublado em toda a região, com períodos de céu nublado durante a 
madrugada e manhã nas províncias de Benguela e do Huambo. Possibilidade 
de ocorrência de chuva moderada a forte acompanhada, por vezes, de 
trovoada em alguns municípios das províncias de Benguela, Huambo e Bié. 
Possibilidade de ocorrência de neblina matinal nalguns municípios das 
províncias de Benguela e Huambo.

reGião Sul:  Províncias do  Namibe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango 
Céu parcial nublado em toda a região, com períodos de céu nublado durante a 
madrugada e manhã. Probabilidade de ocorrência de chuva fraca a moderada 
acompanhada, por vezes, de trovoada em alguns municípios das províncias do 
Namibe, Huíla e Cunene. Possibilidade de ocorrência de neblina matinal em 
alguns municípios da província do Namibe.

 
 
                

          INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGOA E GEOFÍSICA - CENTRO NACIONAL DE PREVISÃO DE TEMPO (CNPT) 

PREVISÃO DO TEMPO *** 3 DIAS *** PARA AS PRINCIPAIS CIDADES, válida de 02 a 04 de Novembro de 2020 

   
   O(a) Meteorologista: Úrsula Gonçalves.                                                                                                                     Luanda, 01 de Novembro de 2020 
 
 Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, Rua 21 de Janeiro – Tel.: 949320641 – Luanda. Site: http://www.inamet.gov.ao;  emails: geral@inamet.gov.ao / geral.inamet@angola-portal.ao 

 
 

CIDADE 
Data 02/ 11/ 2020 Data 03/11/ 2020                           Data 04/11/ 2020 

Mín Máx Estado do Tempo Mín Máx Estado do Tempo Mín Máx Estado do Tempo 

LUANDA 22 31 Nublado, Chuva fraca a chuvisco / Trovoada 22 29 Nublado, Chuva fraca  21 29 Nublado, Chuvisco 

CABINDA 21 30 Nublado, Neblina, Chuva moderada / Trovoada 21 28 Nublado, Neblina, Chuva moderada / Trovoada 22 28 Nublado, Neblina, Chuva fraca 

SUMBE 22 29 Nublado, Neblina, Chuvisco ou fraca / Trovoada 23 28 Nublado, Neblina, Chuvisco 23 27 Nublado, Neblina, Chuva fraca / Trovoada 

CAXITO 23 32 Nublado, Chuva fraca / Trovoada 22 33 Nublado, Neblina, Chuva fraca / Trovoada 21 32 Nublado, Neblina, Chuvisco 

MBANZA CONGO 22 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 22 29 Nublado, Chuva moderada / Trovoada 22 30   Nublado, Chuva moderada / Trovoada 

UIGE 20 31 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 19 29 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 18 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 

NDALATANDO 17 32 Nublado, Chuva fraca / Trovoada 18 30 Nublado, Chuva moderada / Trovoada 17 30 Nublado, Chuva fraca / Trovoada 

MALANJE 18 30 Nublado, Chuva fraca / Trovoada 18 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 17 29 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 

DUNDO 20 30 Nublado, Chuva fraca a moderada / Trovoada 20 30 Nublado, Chuvisco ou chuva fraca / Trovoada 19 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 

SAURIMO 18 31 Nublado, Chuvisco ou chuva fraca / Trovoada 19 29 Nublado, Chuva fraca / Trovoada 18 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 

BENGUELA 22 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 22 30 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 22 29 Nublado, Chuva moderada / Trovoada 

HUAMBO   13 25 Nublado, Chuva moderada a forte/ Trovoada 13 28 Nublado, Chuva moderada a forte/ Trovoada 13 29 Nublado, Chuva moderada a forte/ Trovoada 

CUITO 14 27 Nublado, Chuvisco 14 28 Nublado, Chuva fraca a moderada / Trovoada 13 29 Nublado, Chuva fraca a moderada / Trovoada 

LUENA 18 29 Nublado, Chuvisco 19 29 Nublado, Chuva fraca a moderada / Trovoada 19 30 Nublado, Chuva moderada a forte/ Trovoada 

LUBANGO 18 26 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 18 29 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 17 29 Nublado, Chuva moderada a forte / Trovoada 

MENONGUE 20 34 Parcialmente nublado 20 35 Nublado, Chuvisco 20 36 Nublado, Chuvisco 

MOÇÂMEDES 16 30 Nublado, Chuvisco ou chuva fraca 15 29 Nublado pela manhã 15 30 Nublado pela manhã 

ONDJIVA 20 32 Parcialmente nublado, chuvisco 20 35 Parcialmente nublado 19 36 Parcialmente nublado 

 

Fonte: INAMET
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E GEOFÍSICA - INAMET 

Centro Nacional de Previsão do Tempo   
 

BOLETIM METEOROLÓGICO PARA A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA  
                                                                                                                                                                    
 

1. SITUAÇÃO GERAL ÀS 18:00 TU DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020:  
        Circulação de Sudeste a Sudeoste  fraca moderada entre os paralelos 4°S a 12°S (Cabinda à Benguela) e de Sul a Sudeste moderada, a sul do paralelo 18°S 
(Namibe). 
              

2. PREVISÃO VÁLIDA ATÉ AS 18:00 TU DO DIA 29 DE OUTUBRO 2020:  
        SEM AVISO: 
 

 
 

 
 

REGIÃO 
(ATÉ 200 MILHAS DA COSTA) 

 
 

ESTADO DO TEMPO 
 

 
VENTO 

 
ALTURA DA ONDA 

(METROS) 

 
 

ESTADO DO MAR 
 

 
VISIBILIDADE 
HORIZONTAL 

(KM)  
DIRECÇÃO 

 
FORÇA (KT) 

Cabinda 
(4°S – 6°S) 

 
 

 
Sudeste 

Sudoeste 
 

 
Até 12 

 
Até 1.6 

 
 Agitado 

Fraca pela manhã 
                (inferior a 5) 

Zaire, Bengo, Luanda e 
Cuanza-Sul 
(6°S – 12°S)  

Sudeste 
Sudoeste 

 

 
Até 17 

 

 
Até 1.8 

 
Agitado 

         Fraca pela manhã 
    (inferior a 5) 

Benguela 
(12°S – 14°S) 

 

Sudeste 
Sudoeste 

 

 
Até 18 

 
Até 2.3 

 
Agitado 

 Moderada boa 
(Superior a 6) 

Namibe 
(14°S – 18S) 

 

       Sul  
         a 

Sudeste 
 

 
Até 21 

 

 
Até 2.6 

 
Muito Agitado 

Moderada boa 
(Superior a 6) 

      

 
Chuva 

 

Chuva 
 

 

 Parcialmente 
nublado 

 
 
 

Parcialmente 
nublado 

 

1. SituaÇão Geral ÀS 18:00 tu do dia 01 de noveMbro de 2020:
Circulação fraca de Sudoeste entre os paralelos 4°S e 12°S, e fraca a moderada de Sudoeste-Sul entre 
os paralelos 12°S e 18°S de (Benguela ao Namibe).
2. PreviSão válida atÉ ÀS 18:00 tu do dia 02 de noveMbro de 2020:
SeM aviSo.

3. deScriÇão SinÓPtica daS 18:00 tu do dia 01/11/2020 ÀS 18:00 tu do 
dia 02/11/2020.
O anti-ciclone de Santa Helena permanecerá estacionário, com a 
pressão central de 1020 hPa, influenciando o padrão e a intensidade do 
vento nas próximas 24 horas. Assim sendo, prevê-se estado do mar 
agitado para toda a região marítima de Cabinda ao Namibe, com ondas 
de 1.9 até 2.4 metros de altura. Prevê-se visibilidade fraca para as 
regiões marítimas de Cabinda ao Cuanza-Sul, devido à probabilidade de 
ocorrência de chuva fraca ou chuvisco.
4. carta do vento MáXiMo e da altura da onda MáXiMa 
PreviSta
Os contornos a cores indicam a altura máxima da ondulação e os 
contornos em tom cinza indicam os possíveis incrementos das vagas 
devido à influência do vento local.
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n oventa e dois dos jo-
vens que se manifes-
taram no passado dia 
24 de Outubro em 

Luanda, que estavam a ser jul-
gados pelo Tribunal Provincial 
de Luanda, foram ontem postos 
em liberdade, apesar de 71 deles 
terem sido condenados a um mês 
de prisão e outros 26 absolvidos. 
De acordo com informações 
avançadas por Salvador Freire, 
que coordenou o colectivo de 
43 advogados que defendiam os 
manifestantes, houve insufici-
ência de provas em relação aos 
26 absolvidos. Já os condenados 
com penas suspensas, cujos pro-
cessos foram encaminhados ao 
Tribunal Supremo, por forma do 
recurso dos seus defensores, eles 
deveriam pagar uma taxa diária 
de 600 Kwanzas e mais de 40 mil 
cada.  Convocada pelos organi-
zadores para reivindicarem o 
elevado custo de vida e a reali-
zação das eleições autárquicas, 
a referia manifestação teve lu-
gar um dia depois de o Executivo 
ter apresentado um novo Decre-
to Presidencial que defende mais 
restrições por causa do aumento 
de casos de coronavírus. Porém, 
por considerarem uma medida 
inconstitucional, de acordo com 
alguns organizadores, um gru-
po de jovens saiu à rua, numa ac-
ção que posteriormente resul-
tou em confrontação com a Po-
lícia Nacional, nas imediações 
do Comando Provincial da Po-
lícia Nacional. 
A governadora de Luanda, Jo-
ana Lina, disse, na altura, que 
durante a manifestação fo-

ram queimadas motorizadas e 
destruídos contentores de li-
xo, além do impedimento da li-
vre circulação de pessoas e bens. 
Como consequência, acrescen-
tou, criou-se o pânico e “Luan-
da transformou-se num palco de 
desobediência civil”.
Joana Lina considerou que “ne-
nhum cidadão consciente pode 
estar satisfeito com o triste acon-
tecimento registado, ontem, na 
capital”.
Apelou, por isso, todos os mu-
nícipes de Luanda a estarem 
vigilantes e a não se deixarem 
manipular por “indivíduos ir-
responsáveis e com objectivos 
inconfessos”. Para a governado-
ra de Luanda, as primeiras e úl-
timas vítimas que aqueles indi-
víduos pretenderem atingir são 
os cidadãos.
Por sua vez, o Presidente do 
MPLA, João Lourenço, não es-
condeu a sua indignação face ao 
protesto por melhores condições 
de vida. “Não posso aqui deixar 
de manifestar a nossa indigna-
ção, com os mais recentes e tris-
tes acontecimentos em Luanda, 
do desrespeito do Decreto Presi-
dencial que proíbe ajuntamen-
tos populacionais protagoniza-
dos por um grupo de jovens que 
cometeram desacatos na via pú-
blica, destruíram bens públicos 
e privados de pacatos cidadãos”, 
disse. Por outro lado, João Lou-
renço condenou a detenção de 
jornalistas no exercício da sua 
actividade durante os protestos 
do último fim de semana,  situ-
ação que como frisou, espera não 
voltar acontecer. 

Manifestantes 
postos em liberdade 

Taxa de Câmbio Actual

Compra Venda

BANCOS COMERCIAIS USD/KZ EUR/KZ USD/KZ EUR/KZ

Banco BIC - (BIC) 655,552 768,635 688,578 807,357

Banco de Investimento Rural - (BIR) 633,000 756,556 688,000 787,436

Banco BAI Microfinanças - (BMF) 665,510 780,170 687,193 805,589

Banco Económico - (BE) 663,709 775,740 687,124 803,107

Banco Prestígio - (BPG) 658,000 770,958 687,000 805,421

Banco Angolano de Investimentos - (BAI) 660,506 774,443 686,992 805,498

Banco Sol - (BSOL) 653,900 766,700 686,930 805,420

Banco de Negócios Internacional - (BNI) 647,296 758,954 686,926 805,421

Banco Caixa Angola - (BCGA) 678,670 793,226 686,517 802,397

Banco Keve - (BKEVE) 644,782 756,556 684,259 802,876

VTB África - (VTB) 653,901 766,699 683,624 813,165

Banco Comercial do Huambo - (BCH) 662,789 777,684 682,574 800,899

Banco de Crédito do Sul - (BCS) 660,506 771,996 682,497 800,845

Banco de Fomento Angola - (BFA) 660,506 774,443 680,321 809,293

Banco da China Limitada - (BOCLB) 640,691 748,836 680,321 795,156

Banco de Poupança e Crédito - (BPC) 647,000 756,556 680,000 795,156

Standard Bank Angola - (SBA) 655,991 767,641 679,301 794,508

Banco Comércio e Indústria - (BCI) 649,168 766,862 678,922 802,011

Finibanco Angola - (FNB) 660,000 758,954 670,000 797,676

Standard Chartered Bank Angola - (SCBA) 653,901 748,991 667,111 795,310

Banco Millenium Atlântico - (ATL) 663,610 770,571 666,928 797,676

Banco Valor - (BVB) 658,259 768,846 664,841 776,535

Banco Yetu - (Yetu) 654,292 773,700 660,835 781,437

Banco Comercial Angolano - (BCA) 630,000 771,790 645,000 802,817

Taxas de Câmbio dos Bancos Comerciais
Sábado à Terça-Feira, 31 de Outubro à 03 de Novembro de 2020

Fonte: BNA
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