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ACIDENTE MATA 16 NO LIBOLO
Dezasseis pessoas morreram e 13 fi-
caram gravemente feridas  no des-
piste de um autocarro no Libolo, 
Kwanza Sul, que vinha da província 
Bié. Testemunhas dizem que o ex-
cesso de velocidade estará na cau-
sa do acidente, cujos feridos foram 
transferidos para Luanda. Ango-
la está no topo dos países com mais 
mortes devido a acidentes rodoviá-
rios, com uma média anual a rondar 
os três mil.

EMBAIXADORA REGRESSA 
As contas da Embaixada de Ango-
la nos EUA continuam bloqueadas, 
mas as autoridades encontraram ra-
zões suficientes para mandar de vol-
ta a Washington a embaixadora Jo-
sefina Pitra Diakité, que estava em 
Luanda desde 16 de Novembro. O 
regresso da diplomata  configura o 
interesse de Angola em não tornar a 
sua ausência num sinal de mal estar 
e  sugere progressos nas consultas 
que os dois governos mantêm so-
bre a matéria. Enquanto isso e num 
exercício  tido como  desfasado, o 
ministro  George Chicoty despachou 
para Washington  Balbina Silva, da 
direcção América do MIREX, que on-
tem deveria deixar a cidade.

EXpLORAÇÃO INFANTIL
Angola  consta da lista de nações  
onde foi detectada a utilização de 
mão-de-obra infantil ou traba-
lho forçado, segundo um relatório 
do Departamento do Trabalho dos 
EUA. “O Governo (angolano) conti-
nua a participar em programas para 
o combate das piores formas de tra-
balho infantil. No entanto, a grande 
variedade de trabalho infantil per-
siste e crianças a trabalhar nas ru-
as e na agricultura continuam a ser 
um problema”, sublinha o relatório  
que indica ainda que  crianças an-
golanas são  traficadas para a RDC, 
Namíbia, África do Sul e na Europa, 
principalmente Portugal.
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As eMpResAs AROsfRAM, AfRIBeLg e gOLfRATe estão proibidas de efectuar operações 
comerciais  nos EUA, na sequência da suspeita de que um dos seus accionistas, o libanês Husayn 
Tajideen tem ligações ao grupo terrorista Hezzbolah. Os sócios angolanos, “Kito” Dias dos Santos 
e Artur Almeida Silva foram aconselhados a desfazerem a sociedade que, de acordo com os norte- 
americanos, é utilizada para financiar o terrorismo.

O ex-COMAndAnTe  dA pOLíCIA eM LUAndA, Joaquim Ribeiro, foi vítima ontem , às 19H35, de 
um atentado quando desconhecidos, que se faziam transportar numa viatura com credencial do 
Ministério do Interior,  com a matrícula  LD 24-89 BG , dispararam contra ele na estrada da Samba.  
Houve uma troca de tiros mas o comissário saiu ileso. O incidente ocorre depois de na semana 
passada uma sua quinta nos arredores de Luanda ter sido assaltada. 



As Análises podem incidir sobre 
a perspectiva que o analista quiser, 
mas contra factos não há argumen-
tos: o Orçamento Geral do Estado 
(OGE) para 2011, votado (e apro-
vado pela maioria do MPLA) na ge-
neralidade terça-feira, 14, atribui 
menos verbas a dois sectores fun-
damentais para o desenvolvimento 
do país - saúde e educação. Por ou-
tro lado, os gastos com segurança, 
defesa, ordem pública e agricultu-
ra vão aumentar.
Os dados foram analisados e torna-
dos públicos através de um docu-
mento burilado pelo Observatório 
Político e Social Angolano (OPSA) 
e pela Acção para o Desenvolvi-
mento Rural e Ambiente (ADRA). 
Assim, o sector educativo repre-
sentará uma despesa equivalente 
a cerca de 2,6 biliões de dólares, o 
que corresponde a uma redução de 
5,47% comparativamente a 2010. 
Quanto à saúde, a proposta de OGE 
para 2011 aloca cerca de 1,5 bili-
ões de dólares, o que significa uma 
diminuição na ordem dos 5,32% 
comparativamente a 2010.
Este dado é de difícil compreen-
são, sobretudo quando comparado 
com outros sectores aparentemen-
te menos essenciais - referimo-nos 
concretamente aos quase 7 bili-

ões de dólares (um ligeiro acrésci-
mo quando comparado com 2010) 
que Angola irá despender ao nível 
da segurança, defesa e ordem pú-
blica. Depois de oito anos de paz, 
o peso do exército continua a ser 
enorme, ao mesmo tempo que a 
aposta na requalificação da Polí-
cia acarreta elevados custos. Pa-

ra compor o ramalhete, os serviços 
de inteligência interna e externa, 
absorvem um elevado quinhão do 
OGE, como tem sido habitual. 
Relativamente à agricultura, os 
gastos vão aumentar em 7,44%. 
O relatório do OPSA/ADRA realça 
que é uma medida “positiva”, mas 
realça que o valor total “se mantém 

a um nível ainda muito inferior ao 
desejável e ao que Angola se com-
prometeu no âmbito do CAADP2 
(Programa Global de Desenvolvi-
mento da Agricultura em África, 
um programa no âmbito do NE-
PAD e onde os estados africanos se 
comprometem a dedicar 10% dos 
seus orçamentos à agricultura). A 

previsão de despesas com a Agri-
cultura na Proposta do OGE 2011 é 
de 490 milhões de dólares.
O cenário começa a ganhar fortes 
contornos de inquietação quando 
a análise descai para a comparação 
com os OGE de outros países africa-
nos. Segundo o relatório divulga-
do durante a semana, “a importân-
cia relativa que Angola tem dado 
aos sectores da educação (6,0% 
na proposta para 2011) e da saúde 
(3,4% na proposta para 2011) está 
muito abaixo da importância que 
muitos outros países (alguns com 
menos recursos que Angola) reser-
vam a estes sectores”.
Para a educação, Angola e o Congo 
Democrático (8% em 2005) são os 
únicos países da África Subsaaria-
na que despendem menos de 10% 
dos seus orçamentos nesta rubri-
ca. “Mesmo países saídos recente-
mente de conflitos como o Burundi 
(22%, 2008) e Cote D’Ivoire (25%, 
2008), gastam, em termos reais, 
acima dos 20% para a educação, 
de acordo com o Banco Mundial 
(2010) citado pelo African Monitor 
(Development Support Monitor, pg 
11)”, assegura o observatório.
Como Angola se comprometeu jun-
to do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) a despender um mínimo 
de 20% para o chamado sector so-
cial - caso contrário estava afasta-
da a possibilidade da instituição 
de Bretton Woods financiar o Esta-
do angolano - fica claro que é a ru-
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Textos MIGUEL GOMES e 

VENâNCIO RODRIGUES

sector dA defesA foi beneficiAdo

OGE 2011

Um estudo conjunto rubricado pelo OPSA (Observatório Político e Social Angolano) e pela ADRA (Acção para o 
Desenvolvimento Rural e Ambiente) destaca os pontos críticos do Orçamento Geral do Estado para 2011 submetido esta 
semana à aprovação do Parlamento. De entre as notas mais preocupantes, o estudo sinaliza o decréscimo das verbas 
atribuídas à Educação e Saúde e a disponibilização de 7 mil milhões de dólares para os sectores da Defesa, Segurança e 
Ordem Pública - um aumento ligeiro em relação a 2010.

educação e saúde recebem 
menos do que em 2010
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A importância relativa que Angola tem dado à 
Educação (6% em 2011) e à Saúde (3,4%) está 
muito abaixo do disponibilizado por muitos outros 
países, alguns com menos recursos

brica “serviços de protecção social 
não especificados” que permite fa-
zer cumprir aquele condicionalis-
mo da finança internacional. Uma 
solução “pouco transparente”, co-
mo lembra o OPSA e a ADRA.     

AproximAr o oGe do cidAdão
Actualmente, o OGE continua a 
ser praticamente desconhecido da 
maioria dos cidadãos. O que não é 
de estranhar, uma vez que os ní-
veis de iliteracia, por um lado, e a 
dificuldade de acesso a informa-
ção plural e diversificada é enor-
me. Consequência: os governados 
não participam na discussão acer-
ca do documento e as organizações 
da sociedade civil, igrejas e parcei-
ros sociais se participam, acabam 
por não fazer valer os seus pontos 
de vista. Os mecanismos de pres-
são são ineficazes e é o MPLA, res-
paldado por uma maioria de mais 
de 80% dos deputados na Assem-
bleia Nacional, que elabora o orça-
mento a seu bel-prazer.
“Foram feitas consultas, mas é ain-
da bastante limitada a discussão 
pública e a busca de concertação 
com os diferentes actores sociais. 
Um alargamento da base de con-
sulta é, por isso, necessário para 
futuros processos”, recomendam 
os autores do estudo. Por outro la-
do, “não se possuem também evi-
dências de terem sido tomadas ini-
ciativas de auscultação sobre o 
OGE, por parte dos diferentes gru-
pos parlamentares, e dos depu-
tados eleitos pelos círculos pro-
víncias, junto dos cidadãos”. Isto 
limita a possibilidade dos eleito-
res fazerem ouvir a sua voz junto 
daqueles que têm o mandato de os 
representar nas decisões que se to-
mam ao nível da Assembleia Nacio-
nal.
O cenário aqui colocado é claro 
e deve ser mudado, assim exista 
vontade política e vontade dos par-
ceiros sociais em trabalhar afinca-
damente num objectivo: divulgar, 
sobre as mais diferentes perspec-
tivas, a importância do Orçamen-
to Geral do Estado e o impacto que 
tem na vida dos cidadãos. Esta 
aproximação deve também contar 
com a força dos partidos na oposi-
ção (que não costumam ter voz ac-
tiva no lançamento de um escrutí-
nio público à volta deste tema) e 
deve resultar, no final do encadea-
mento, numa participação respon-
sável mas decisiva por parte da so-
ciedade.
Como isto não acontece “é de pre-
ver que dificilmente as prioridades 
definidas no OGE sejam perfeita-
mente alinhadas com as necessi-
dades expressas pelos cidadãos e 
pelas prioridades definidas nas co-
munas e municípios” do país, aler-
ta o OPSA e a ADRA. 

MIGUEL GOMES

Uma das questões menos dis-
cutidas acerca do OGE, mas que 
será das mais importantes, é a 
execução que se faz daquilo que 
está planificado. Porque uma 
coisa é identificar estratégias 
e alinhavar orçamentos para as 
cumprir, mas a grande diferen-
ça é depois marcada no terreno 
- entre aqueles que conseguem 
executar com competência o que 
está previsto e os outros, aque-
les que por falta de conhecimen-
to, organização ou vontade dei-
xam de avançar com os projectos 
orçamentados.
De facto Angola não está bem 
neste campo - afinal, “os dados 
revelam um claro incumprimen-
to das previsões orçamentais 
(44% das receitas e 33% das 
despesas), denotando incapaci-
dade de cobrança, por um lado, e 
uma baixa taxa de execução dos 
programas fixados”, segundo a 
análise a que o Novo Jornal teve 
acesso. Se havia dúvidas acerca 
de falta de eficácia da máquina 
pública, mais uma vez os factos 
comprovam argumentos.
Esta situação acaba por traçar 
uma linha descontinuada no tra-
balho da administração central, 
que resulta depois numa série 
de incongruências - salários 
em atraso, falta de liquidez por 
longos períodos em ministérios 

e estruturas públicas, desiqui-
líbrios na balança de pagamen-
tos, projectos que arrancam em 
grande velocidade e depois qua-
se são abandonados... “Isto tem 
um efeito muito negativo sobre 
as famílias e sobre o desenvolvi-
mento global da economia por 
minar o desenvolvimento do 
sector empresarial angolano”, 
frisa a parceria OPSA/ADRA.   
Mas há mais: “Por outro lado, 
é comum surgirem períodos de 
pressão para que se gaste de 
forma acelerada em períodos 
curtos – geralmente no fim do 
ano - o que afecta a qualidade 
da despesa. Estes desvios aos 
prazos dos desembolsos limitam 
a implementação das medidas 
preconizadas e tornam ineficaz 
a política económica, compro-
metendo os objectivos fixados”.
Os sucessivos relatórios de exe-
cução do OGE têm revelado uma 
fraca capacidade de execução, 
tanto pelas estruturas centrais, 
como pelas locais, do Estado. 
Por detrás deste facto poderá 
estar uma combinação de limi-
tações ao nível da capacidade de 
análise da realidade sócio-eco-
nómica, concertação, previsão, 
programação, implementação, 
acompanhamento e avaliação 
dos projectos. 

M.G.

Não é uma grande novidade, mas não 
há como deixar de falar na doença 
centralizadora que o país sofre - Lu-
anda come tudo e deixa apenas mi-
galhas para as restantes províncias. 
Mesmo ao nível orçamental. Depois, 
a forma como o Executivo funciona 
(decidindo tudo a partir da Cidade 
Alta, sobretudo o que está fora da 
adjudicação prevista nos programas 
provinciais e municipais) potencia a 
constante procura pela capital, que 
se continua a registar a um ritmo 
preocupante.
Por exemplo: o orçamento para algu-
mas províncias está abaixo dos 0,5% 
do orçamento total, mas a rubrica 
hibrida e opaca classificada de “Ser-
viços de Protecção Social Não Especi-
ficados” tem um peso de 12% no or-
çamento total. Entretanto, podemos 
olhar para outro exemplo. “A análise 
da distribuição efectiva da despesa 
pública (com base na informação 
presente nas Despesas por Progra-
ma) mostra que, em termos de des-
pesa per capita, à província de Luan-
da é alocada três vezes mais do que 

a média do país. Constata-se assim 
que as despesas públicas têm sido a 
principal causa das assimetrias eco-
nómicas regionais e das assimetrias 
demográficas verificadas em Ango-
la”, regista o relatório citado.
É preciso ter também em atenção 
que a distribuição local das despesas 
públicas não depende do orçamento 
alocado a cada província pois devem 
ser também consideradas as des-
pesas do Governo Central em cada 
província. Recorde-se que, tal como 
tem acontecido em anos anteriores, 
só o Governo Central executa 87% 
da despesa - o que confirma que o 
orçamento verdadeiramente local, 
gerido nas províncias, é irrisório e 
representa apenas as despesas cor-
rentes. Investimentos, programas 
de infra-estruturas e outros projec-
tos de impacto são, regra geral, deci-
didos, adjudicados e geridos a partir 
de Luanda e da Cidade Alta.
Esta situação tem uma consequência 
óbvia: Luanda já concentra cerca de 
30% da população total do país.

 M.G.

Que justificação há para tamanha disparidade 
entre o orçamento cabimentado para a provín-
cia de Cabinda, quando em comparação com o 
que está previsto para o Zaire? A exploração 
petrolífera realizada na província do Zaire, tan-
to em terra como no mar, é superior à realizada 
na província de Cabinda, lembra o OPSA. A pró-
pria lei que sustenta a alocação destas receitas 
fiscais refere que as mesmas devem correspon-
der a 10% das receitas petrolíferas da explora-
ção local. 
Segundo o relatório escrito a duas maõs, pelo 
OPSA e pela ADRA, “a Lei do Orçamento do Esta-
do para 2011 afecta à província de Cabinda, por 
conta de Receitas Fiscais referentes à explora-
ção petrolífera realizada no respectivo territó-
rio, 12,9 mil milhões de kwanzas, enquanto que 

à província do Zaire foram afectados apenas 4,9 
mil milhões de kwanzas”. A razão desta enorme 
diferença pode estar relacionada com o latente 
conflito separatista que continua a grassar o 
enclave, levando o poder central a reforçar as 
suas acções na região - até porque em temos de 

infra-estruturas, a província do Zaire é (clara-
mente) um parente pobre. Mesmo em compara-
ção com Cabinda, o que pela lógica levaria a um 
reforço de projectos na província que tem como 
capital a cidade de Mbanza Congo.  
Mas há mais duvidas. As despesas do Supremo 
Tribunal Militar são 4,3 vezes superiores às des-
pesas do Tribunal de Contas. Quando compara-
mos somente “as Actividades Permanentes de 
cada um destes tribunais”, como fizeram os au-
tores da análise sobre o OGE 2011, constatamos 
que o Tribunal Militar gastará mais 6,5 vezes 
do que o Tribunal de Contas nesta categoria de 
despesas. “Seria de esperar uma distribuição 
inversa, para se concretizar realmente a políti-
ca, que tem sido expressa, de intolerância com 
a corrupção”, advertem.                                    M.G.

Luanda come tudo
e não deixa nada

Cabinda beneficiada por razões políticas

Fraca execução
transparece ineficiências

Só o Governo Central executa 
87% das despesas, o que significa 
que o orçamento gerido 
nas províncias é irrisório 
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O orçamento dos hospitais 
de referência provinciais e municipais pode 
ser reforçado com verbas adicionais  
no valor de 5,5 mil milhões de Kwanzas

o orçAmento Geral do Estado pa-
ra 2011 foi  aprovado na  generali-
dade, apenas pelos deputados do 
MPLA com 166 votos. Todos os depu-
tados (22) representantes da oposi-
ção parlamentar, presentes, votaram 
contra e não houve  abstenção.
O Orçamento Geral do Estado para 
2011, estima receitas e despesas na 
ordem de quatro triliões, cento e se-
tenta e dois biliões, quatrocentos e 
dezassete milhões, seiscentos e ses-
senta e três mil e cento e quarenta e 
cinco Kwanzas.
Do seu valor global, 886 biliões, 208 
milhões, 340 mil e 517 kwanzas se 
destinam ao Programa de Investi-
mentos Públicos.
As projecções apontam para que em 
2011 se observe um aumento das 
despesas com os encargos financei-
ros em detrimento das despesas com 
a defesa, segurança e ordem públi-
ca, bem como o sector económico e 
administração.
Deste modo, o orçamento continua 
a privilegiar o sector social com 31,5 
porcento, registando-se um aumen-
to em relação a 2010, em um porcen-
to.
Os objectivos do Executivo para o 
próximo ano são, do ponto de vista 
sectorial, implementados através de 
grandes programas, que incluem as 
despesas de execução, manutenção 
e de investimentos necessários aos 
objectivos pretendidos.
Para o efeito, nos sectores sociais, os 
programas atendem às suas priori-
dades consubstanciadas na educa-
ção, no alargamento do acesso ao 
ensino e melhoria da sua qualidade.
A melhoria dos serviços da saúde, 
primando pelo combate às grandes 
endemias, das quais o HIV/Sida, 
bem como das condições habitacio-
nais e da protecção social, são igual-
mente metas a atingir.
O sector da Saúde poderá assim con-
sumir ao longo do ano 2011 um valor 
monetário global estimado em mais 
de dois mil milhões de dólares nor-
te americano em virtude do ajusta-
mento que será feito em conformida-
de com o aumento das suas despesas 
de 3,78 porcento para 5, previsto no 
OGE aprovado terça-feira.
O prognóstico é do ministro das Fi-
nanças, Carlos Lopes, acrescentando 
que com tais ajustamentos, a serem 
feitos em função da decisão dos de-
putados, será afectada à função saú-
de uma verba adicional de cerca de 
44 mil milhões de kwanzas, o equi-
valente a 450 milhões de dólares.
Ao pronunciar-se sobre o OGE para 

o próximo ano, o governante subli-
nhou que os ajustes propostos con-
sistem na dotação total para a Saú-
de em cerca de 128 mil milhões de 
kwanzas e uma reafectação de cerca 
de 44 mil milhões de kwanzas, ele-
vando a sua cabimentação orçamen-
tal para um valor actual acima de 
USD dois mil milhões.
Neste contexto, o ministro das Fi-
nanças informou ser intenção do 
seu pelouro reforçar a dotação orça-
mental para a compra agrupada de 
medicamentos em 4,7 mil milhões 
de kwanzas, perfazendo o valor em 
8,2 mil milhões de kwanzas.
De acordo com Carlos Lopes, poder-
se-á também reforçar o orçamento 
dos Hospitais Gerais de referência, 
nomeadamente o Josina Machel, 
Américo Boavida e Centro Nacional 
de Oncologia, bem comos os hos-
pitais provinciais e municipais com 
despesas adicionais no valor de 5,5 
mil milhões de kwanzas.
“Pretende-se igualmente reforçar 
a cabimentação orçamental para a 
aquisição de medicamentos essen-
ciais, em 831 mil milhões de kwan-
zas, perfazendo-se assim um va-
lor orçamental para o ano 2011 de 
2,5 mil milhões de kwanzas” – ex-
plicou, acrescentando não ter qual-
quer comentário a fazer em relação 
as emendas expressas sobre o OGE.
A mesma acção será extensiva à cam-
panha de vacinação para se atingir a 
cifra de 1,7 mil milhões de kwanzas, 
através do reforço de 1,4 mil milhões 
de kwanzas. Igualmente vai-se re-
forçar o montante para a implemen-
tação da bio-segurança nas unida-
des sanitária em 238,7 milhões de 
kwanzas, perfazendo assim um va-
lor de 336,2 milhões.
Adiantou que será criado um pro-
grama específico com a designa-
ção “Cuidados Primários de Saúde” 
no valor de 191,52 mil milhões de 
kwanzas para cada 1 dos 163 muni-
cípios, cujo valor a inscrever no Or-
çamento Geral do Estado é de 31,2 
mil milhões de kwanzas, ou seja o 
equivalente em kwanzas a 318,4 mi-
lhões de dólares.
Na ocasião, o titular das Finanças 
explicou que para alimentar o pro-
grama do Executivo de financia-
mento público, Angola fez recurso a 
ajudas externas e estabeleceu acor-
dos de créditos com o Ex Bank da 
China e o Banco de Desenvolvimen-
to da China.
Assim sendo, disse que com o Ex 
Bank da China foram contratados 
4,5 mil milhões de dólares divididos 

oposição chumba oGe 2011
4.172.417.663.145 Kwanzas

em três facilidades, estando deste 
valor contratado, comprometidos 
3,9 mil milhões de dólares.
“Com o Banco de Desenvolvimento 
da China foram contratados finan-
ciamentos no valor de 1,5 mil mi-
lhões de dólares. Nesse momento 
nós temos uma ínfima parte apenas 
comprometida – 107 milhões de dó-
lares comprometidos” - precisou.
Em traços muito reduzidos, pros-
seguiu o interlocutor, o pérfil dos 
dois financiamentos referidos po-
dem ser descritos da seguinte for-
ma: “Tratam-se de financiamentos 
com prazos de 15 anos; com uma ta-
xa de juro de 1,5%; financiamento 
que prevêem desembolso com pra-
zos de três anos e com reembolso de 
12 canos”.
Por outro lado, o ministro das Finan-
ças, manifestou-se a favor de uma 
afectação de 20 porcento das dota-
ções do programa integrado de com-
bate à pobreza e desenvolvimento 
rural.
Aprovado com 166 votos a favor, 22 
contra e nenhuma  abstenção, o OGE 
para 2011 estima receitas e despesas 
na ordem de quatro triliões, cento 
e setenta e dois biliões, quatrocen-
tos e dezassete milhões, seiscentos e 
sessenta e três mil e cento e quaren-
ta e cinco kwanzas, privilegiando o 
sector da saúde.

Parlamentares atribuiram uma fatia considerável para o sector da Saúde

Afonso Francisco

Carlos Lopes, ministro das Finanças
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como  meta de inflação, uma produção petrolífera de 693.9 
milhões de barris, um preço médio fiscal de exportação 
do petróleo bruto de 68,00 dólares o barril e uma taxa de 
crescimento real do Produto Interno Bruto de 7,6%, 12%

UNITA

FNLA

PRS

ND

A UNITA, justificou o seu voto 
contra, chamando a atenção 
para o facto de se notar, no OGE 
aprovado, “a manutenção da de 
pendência da economia Angola 
ao petróleo o que, na opinião 
deste partido, “mostra que 
qualquer alteração da conjun-
tura internacional pode afectar, 
de imediato a performance da 
nossa economia”.
A declaração política da UNITA, 
lida pelo deputado Jaka Jamba, 
culpa o Executivo de “falta de 
capacidade de previsão e de 
leitura dos sinais dos tempos e 
de falta de credibilidade”. 
 O maior partido da oposição 
considera que apesar do subs-
tancial aumento da dotação 
para o sector da saúde “este de-
senvolvimento não corresponde 

ainda às necessidade sentidas, 
e muito menos às expectativas 
criadas. É notória a constante 
degradação do nosso estado sa-
nitário, com o recrudescimento 
das doenças, que supostamente 
estariam em extinção. Também 
é do conhecimento público a re-
percussão e extensão de outras 
grandes endemias como a sida e 
a tuberculose.”
A UNITA recomenda o Executi-
vo que o processo de geração 
de pressupostos e projecções 
macroeconómicas credíveis “não 
deveria ser encarado como um 
exercício pró forma. Sugere que 
o Executivo deveria recorrer à 
experiência passada para produ-
zir pressupostos macroeconómi-
cos mais realistas.
Segundo este partido, o Execu-

tivo deveria fazer uma análise 
correcta dos custos de pessoal 
da administração pública. “Um 
dos objectivos seria identificar 
as razões que explicam as dis-
crepâncias entre as estimativas 
orçamentais e a realidade. 

V.R.

A FNLA, na voz do seu líder par-
lamentar, Ngola Kabangu, diz 
esperar que o OGE aprovado  seja 
um instrumento que permita, ao 
executivo, de corrigir paulatina 
e corajosa   mente as assimetrias 
regionais e assegurar aos an-
golanos uma melhor qualidade 
de vida, saúde, alimentação e 
habitação. 
 “Gostaríamos que fossem tidas 

em conta as nossas observações, 
críticas positivas e chamadas de 
atenção, sobre algumas zonas 
cinzentas. esta é, como sempre, 
a nossa maneira democrática 
e patriótica de contribuir para 
que o executivo enverede por 
uma governação transparente 
e eficiente, para a felicidade de 
todos os angolanos, de Cabinda 
ao Cunene.”                            V.R.

O Partido de Reinserção Social 
(PRS) insistiu em como a elebo-
ração do OGE “deveria obede-
cer rigorosamente a regra da 
especificação correspondente à 
individualização de cada receita 
e despesa numa aclara asso-
ciação à origem e a aplicações 
com precisão das fontes e dos 
beneficiários.”

O líder deste Partido, Sapalo 
António disse que a observância 
das regras “não existir despesas 
e receitas fora do orçamento 
e permite o controlo público 
ou administrativo em sede 
de execução orçamental e a 
responsabilização jurisdicional 
ou parlamentar no momento de 
prestação de contas”.          V.R.

O deputado Quintino Moreira, 
líder da Nova Demiocracia,  in-
sistiu na ideia da criação de um 
modelo que permita a partici-
pação nas fases anteriores aos 
debates do OGE  em plenário e 
em comissões especializadas.
“Essa participação, em 
nosso entender, pode ajudar 

o executivo a equilibrar a 
distribuição territorial dos 
investimentos de capital, 
e sobretudo, os Governos 
provinciais acederem a mais 
recursos e, consequentemen-
te, a reclama justiça na sua 
alocação.

V.R.

O MPLA, garantiu que  o Execu-
tivo continua apostado na con-
clusão do processo de reforma 
tributária, na redução da taxa 
de inflação, no aumento do in-
vestimento no sector social, na 
diversificação da economia, na 
substituição das importações 
e promoção do empresariado 
nacional, no aumento do inves-
timento privado, na geração de 
mais emprego e no combate à 
pobreza.
Para  o líder do seu grupo par-
lamentar, Virgílio de Fontes Pe-
reira, constituem pressupostos 
fundamentais do Orçamento 
aprovado “uma meta de infla-
ção de 12%, uma produção pe-
trolífera de 693.9 milhões de 
barris, um preço médio fiscal 
de exportação do petróleo bru-
to de 68,00 dólares o barril e 
uma taxa de crescimento real do 
Produto Interno Bruto de 7,6%, 
apontando-se um crescimento 
do sector petrolífero de 2,3% 
e do sector não petrolífero de 
11,2%.”
Ainda de acordo com o líder da 
bancada do MPLA, a política ma-
croeconómica para 2011, conti-
nuará virada para a manutenção 
da estabilidade, da reconstru-
ção nacional e do crescimento 
económico, prevendo-se a com-
binação das políticas de empre-
go, rendimentos e preços, com 
as políticas fiscal, monetária e 
cambiais de modo a alcançarem-
se os objectivos da geração de 
empregos, a manutenção e cres-
cimento do poder de compra 
das populações, o equilíbrio e 
o controlo das contas públicas, 
a promoção da estabilidade da 
moeda e dos preços, o assegu-
ramento da liquidez compatível 
com o crescimento real preconi-
zado, o equilíbrio dos mercados 
monetário e cambial e a esta-
bilidade do sistema financeiro 
nacional.
Quanto às políticas sectoriais, 
Fontes Pereira precisou que o 
Executivo teve como prioridade 
a política agrária e do desen-
volvimento rural, como fontes 
promotoras da geração do em-
prego, renda e oportunidades 
para as famílias e empresários 
no sector rural, o combate a 
fome e a erradicação da pobreza 
extrema bem como a implan-
tação de industrias modernas 
e competitivas que irão valori-
zar o potencial de recursos do 
país, promover a substituição 

de importações e o aumento 
das exportações não petrolífe-
ras, trazer o desenvolvimento 
tecnológico e humano ao país e, 
em última instância, aumentar 
o emprego e com o isso o bem-
estar das populações.
No domínio social, Fontes Perei-
ra saudou a ideia do Executivo 
de promover um Programa In-
tegrado de Combate à Pobreza, 
baseado nas áreas prioritárias 
de intervenção da Estratégia 
de Combate a Pobreza e nas re-
comendações da Estratégia Na-
cional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (ENSAN) cujos eixos 
estratégicos são: a saúde básica 
e preventiva, o acesso aos servi-
ços públicos essenciais, a soli-
dariedade e mobilização sociais, 
a alfabetização, os ensinos pri-
mário e profissional, o acesso à 
alimentação e oportunidades 
no meio rural, a promoção de 
empreendedores e a concessão 
de crédito rural.
Destacou também necessidade 
do aumento do aumento da des-
pesa com o sector da saúde de 
3,78% do PIB para 5%, com vis-
ta à prossecução das três metas 
do desenvolvimento do milénio 
e que são nomeadamente: a re-
dução do peso das grandes en-
demias, das mortalidades ma-
terna e infantil no nosso país;
Fontes Pereira defendeu neces-
sidade de se conceber e aprovar 
com urgência o Plano Nacional 
de Desenvolvimento dos recur-
sos humanos do sector da saúde 
quer ao nível técnico-profissio-
nal, quer no domínio da gestão;
O reforço das acções com vista 
ao desenvolvimento do sistema 
pré-escolar tendo em conta a 
sua transversalidade;
A continuidade das acções de in-
vestimento nas infra-estruturas 
de ensino, com destaque para o 
desporto escolar e a dinamiza-
ção do associativismo juvenil; 
O aumento dos recursos finan-
ceiros e maior autonomia aos 
órgãos da Administração Local 
no quadro da estratégia de des-
concentração e descentraliza-
ção administrativas;
O reforço de verbas para os Ór-
gãos da Administração da Jus-
tiça e Instituições Essenciais à 
Justiça;
A melhoria do abastecimento 
logístico aos efectivos militares, 
a reabilitação e/ou construção 
de quartéis, estabelecimentos 
de ensino militar.

Entre elogios do MPLA
e a visão crítica da oposição
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Foi um José Eduardo dos Santos 
muito confiante numa nova era nas 
relações bilaterais entre Angola e a 
África do Sul que desembarcou na 
tarde de segunda-feira, 13, numa 
base aérea militar perto de Pretoria, 
para a sua primeira visita de Esta-
do a pátria que ficou conhecida no 
mundo mais pelo sistema politico 
de segregação racial que vigou até 
ao início da década de 90 do século 
passado e que ficou para a história 
com o nome de apartheid.
Para a maioria dos sul-africanos, a 
visita de JES terá passado desperce-
bida. Pouca divulgação na imprensa, 
excepção para a televisão pública 
SABC, e com os principais jornais, 
entre eles o cotado The Star, a rele-
garem este acontecimento para es-
cassos parágrafos em páginas inte-
riores, sem qualquer destaque, e 
baseados em despachos da agência 
de notícias local SAPA (South Africa 
Press Agency).
Mas se este impacto junto do grande 
púlico sul-africano terá sido peque-
no, já entre a comunidade angolana 
residente ela despertou atenção, 
assim como entre a camada empre-
sarial local.
JES teve o seu banho de multidão a 
chegada, junto do Hotel Sheraton, 
onde esteve hospedado, graças a 
mobilização política da juventude 
do seu partido, a JMPLA. É que por 
estes dias decorre na África do Sul 
o Festival Mundial da Juventude e 
Estudantes e Angola está represen-
tada por uma delegação numerosa. 
E o banho de multidão repetiu-se 
quarta-feira, quando deixou o She-
raton de Pretória para a sua última 
etapa da visita de Estado, cumprida 
com uma deslocação a Cidade do 

Cabo (Cape Town), onde aproveitou 
para dar um salto até a “famosíssi-
ma” ilha de Robben, onde o maior 
herói da África do Sul, Nelson Man-
dela, esteve 18 dos 27 anos que pas-
sou nas prisões do apartheid.
De Cape Town, José Eduardo dos 
Santos voou no mesmo dia para Lu-
anda. Também foi condecorado com 
a Ordem dos Companheiros de Oliver 
Tambo, a mais alto galardão para ci-
dadãos que lutaram pela liberdade 
deste país.
Mas, mesmo com o reduzido im-
pacto na imprensa local, esta des-
locação do Presidente da República 
pode ser traduzida como uma vitó-
ria da diplomacia dos dois países, 
confirmando que as relações entre 
as duas partes estão de vento em 
popa, depois de um período tenso 
durante os nove anos de mandato 
presidencial de Thabo Mbeki.
Edward George, um académico e 
analista do Economist Intelligence 
Unit, foi claro ao afirmar aos jor-
nalistas em Pretória o seguinte: 
“Quando ele (JES) decide fazer uma 
visita de Estado a um país estrangei-
ro, isto só pode ter uma grande mo-
tivação.” E acrescentou dizendo que 
“esta visita marca claramente uma 
mudança nas relações de Angola 
com a África do Sul. Angola quer se 
posicionar num pólo de interesse 
estratégico entre a África do Sul e a 
Nigéria”.
Aliás, esta semana o Presidente 
Jacob Zuma assinou um decreto 
presidencial que nomeia o general 
Godfrey Ngwenya, um dos mais des-
tacados chefes militares sul-africa-
nos, como o seu novo embaixador 
em Angola.

EmPRESÁRioS AGRADECEm 
ViSToS mÚLTiPLoS
Por isso, não foi de estranhar que 
mais de uma centena de empresários 
visse com uma grande oportunidade 
o fórum de negócios Angola - África 
do Sul, que decorreu quarta-feira 
aqui em Pretória.
Organizado em conjunto pela Agên-
cia do Investimento Privado de 
Angola (ANIP) e por uma entidade 
sul-africana, o fórum serviu para o 
ministro do Comércio e Indústria da 
África do Sul, Rob Davies, reiterar que 
os sul-africanos não podem perder o 
comboio em Angola, já que os anos 
perdidos anteriormente serviram 
para um benefício claro aos interesses 
da China e do Brasil no nosso país.
Em resposta, o ministro da Geologia 
e Minas e da Indústria de Angola, Jo-
aquim David, discursando em inglês, 
apelou ao investimento sul-africano, 
enumerou as potencialidades angola-
nas para atrair investidores externos 
e reiterou aquilo que os empresários 
da África do Sul presentes na sala 
Jacaranda do Sheraton Hotel mais 
queriam ouvir: Angola vai começar a 
conceder vistos de múltiplas entradas  
aos investidores externos, enquanto 
estuda a supressão de vistos para to-
dos os sul-africanos.
Em 2009 a África do Sul exportou 
para Angola produtos no valor de 
aproximadamente 800 milhões de 
dólares, sobretudo bens alimentares 
e de consumo industrial, assim como 
equipamento e serviços. Em contra-
partida, recebeu de Angola merca-
dorias avaliadas em 1,75 mil milhões 
de dólares, sobretudo petróleo. Aliás, 
a África do Sul é um país dependente 
das importações de petróleo.

 JJ CORREIA, em Pretória 

O PREsIdEntE de Angola co-
nheceu por dentro, quarta-feira, 
as mais infames masmorras do 
defunto regime do “apartheid” 
– a ilha-prisão, transformada em 
museu de Robben Island – pela 
mão do seu homólogo sul-africa-
no, que ali esteve preso durante 
10 anos.
 José Eduardo dos Santos per-
correu demoradamente Robben 
Island, uma pequena ilha a cerca 
de 14 quilómetros ao largo da Ci-
dade do Cabo.
Jacob Zuma percorreu com Edu-
ardo dos Santos as várias secções 
do complexo prisional onde, ao 
longo de 31 anos, mais de 3 mil 
presos políticos foram encarcera-
dos e sujeitos a um rigoroso regi-
me de trabalhos pesados.
José Eduardo dos Santos e o seu 
anfitrião efectuaram paragens 
mais demoradas na pequena 
cela, com 2,2 por 1,8 metros, 
onde o primeiro Presidente ne-
gro da África do Sul, Nelson 
Mandela, passou 18 anos dos 27 
como prisioneiro do regime que 
o condenou a prisão perpétua 
por “traição”, bem como na que 
albergou o ac-
tual Chefe de 
Estado e a de 
um outro resis-
tente, Ahmed 
Katrada, um 
sul-africano de 
ascendência 
indiana, que 
esteve presen-

te na visita presidencial.
Jacob Zuma e Katrada narraram 
aos visitantes angolanos o dia a 
dia da mais conhecida ex-prisão 
sul-africana, os tratamentos di-
ferenciados que o regime confe-
ria aos diferentes grupos étnicos 
de resistentes e a rotina de tra-
balhos forçados, que passava em 
grande medida por partir pedra 
calcária, com picaretas, que era 
depois utilizada na construção 
de estradas e edifícios.
Ahmed Katrada, que comentou 
nos tempos de cárcere uma ami-
zade sólida com Mandela, indicou 
aos dois Presidentes o local exac-
to onde o ex-Presidente enterrou 
os manuscritos originais da sua 
autobiografia, que foi toda escri-
ta em Robben Island.
“Cópias desses manuscritos eram 
depois passadas para o exterior, 
com a cumplicidade muitas vezes 
dos guardas prisionais, e só en-
tão, quando elas estavam segu-
ras, os originais eram desenter-
rados e destruídos”, explicou o 
ex-prisioneiro sob o olhar atento 
de Zuma e Eduardo dos Santos.
Robben Island é hoje um dos 

marcos mais 
significativos da 
violenta história 
da África do Sul 
e foi classifica-
da pela UNESCO 
como patrimó-
nio da humani-
dade.

 Robben Island vista  por dentro

JES marca pontos na África do Sul 



A bAtAlhA do Cuito Cuanaval, 
que opôs militares angolanos, 
cubanos e sul africanos entre 
1988 e 1989, foi  abordada ontem, 
quinta-feira a tarde, em Pretória 
(África do Sul), durante uma con-
ferência internacional.
O evento  enquadra-se no Festival 
Mundial da Juventude e Estudan-
tes, que decorre de 13 a 21 do 
corrente em Pretória.
 A delegação angolana à confe-
rência é  chefiada pelo deputado 
do MPLA, Sérgio Luther Rescova 
Joaquim e integra 350 pessoas, 
entre membros da JMPLA, músi-
cos, artistas plásticos, jornalistas 
e estudantes do ensino superior e 
médio.
A abordagem foi  feita por dois es-
pecialistas, sendo um angolano e 
outro cubano, na presença de 

delegados de Angola, Cuba, Áfri-
ca do Sul, entre outros presentes 
no festival, que visa a promoção 
da solidariedade entre os povos 
e países e analisar os principais 
problemas da juventude.
A referida batalha permitiu aca-
bar com o aparthaid, regime po-
lítico que vigorava na África do 
Sul, a manutenção da soberania 
e integridade territorial de An-
gola e garantiu a estabilidade e 
independência de países da Áfri-
ca Austral, tal como a Namíbia, 
Zâmbia e Zimbabué.
Em Maio deste ano, o Canal de 
televisão da África do Sul, SABC, 
passou   um documentário sob o 
título “Odisseia em África” que 
relata a batalha do Cuito Cuana-
vale, que havia sido  proibido em 
Angola .  

O documentário  apresenta  ima-
gens de  Fidel de Castro,  a partir 
de Cuba e com mapas cartográfi-
cos de Angola a dar   instruções 
por telefone aos seus comandan-
tes militares que se encontravam 
no campo da batalha. A versão 
contraria a mensagem  das auto-
ridades angolanas que atribuem  
às ex-FAPLA o protagonismo na 
batalha contra o então exercito 
do apartheid.
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Com olhos postos em 2012

Samakuva defende comissão 
eleitoral independente

Notariados 
com novo regime 
Jurídico

O preSideNte dA UNitA, Isaías Sa-
makuva, disse no Lubango que o par-
tido que dirige vai pedir o bom sen-
so da bancada parlamentar do MPLA 
para que em 2011 seja aprovada a 
formação de uma comissão nacional 
eleitoral “verdadeiramente indepen-
dente”, tendo em vista as eleições 
previstas para o ano de 2012.
De acordo com Isaías Samakuva, que 
falava logo após a visita de trabalho 
à Huíla, a terceira em 2010, o país 
precisa de uma lei eleitoral cuja dis-
cussão para a sua aprovação não siga 
os métodos seguidos para a aprova-
ção da actual Constituição. “Nós pro-
curamos uma lei eleitoral que venha 
a permitir a constituição de uma co-
missão nacional eleitoral verdadei-
ramente independente, que não se-
ja dominada por um só partido e que 
não cumpra as ordens de uma estru-
tura administrativa em vez de ser ela 
a conduzir o processo eleitoral”, ex-
plicou Samakuva.
O líder da oposição disse esperar que 
a discussão à volta da nova lei elei-
toral, se faça nos marcos da lei e dos 
princípios democráticos, afirman-
do esperar pelo bom senso da parte 
dos deputados do MPLA. “Não acre-
dito que eles venham simplesmente 
pontapear estes princípios só porque 

queiram beneficiar o seu partido. 
Estou à espera do bom senso, estou 
a contar com essa evolução. Este é o 
desejo de todos os angolanos”, su-
blinhou Isaías Samakuva. 
O líder da UNITA defende que An-
gola precisa de uma lei eleitoral que 
beneficie todos e se guie pelos dita-
mes da democracia. “Nós não procu-
ramos uma lei que beneficie apenas 
uns. Um país que se quer civilizado e 
democrático vai procurar fazer aqui-

lo que se coadune com os princípios 
democráticos seguidos pelos países 
desenvolvidos e civilizados do mun-
do”, notou Samakuka acreditando 
que aqueles que compõem a maioria 
parlamentar sejam pessoas que pro-
curam instalar no país um sistema 
democrático.
Abordado sobre a terceira visita num 
ano à província da Huíla, Isaías Sa-
makuva, apesar de ter minimiza-
do o facto, alegando tratar-se ape-

nas de uma visita de constatação 
das estruturas do partido, não dei-
xou de admitir que a província é uma 
praça eleitoral importante. “A Huí-
la tem de merecer muita atenção de 
todos os partidos que queiram pro-
curar votos. Sendo a segunda maior 
praça eleitoral do país, creio que vai 
continuar merecer muita atenção da 
nossa parte”, rematou o líder do ga-
lo negro.
Nesta incursão pelo sul de Angola, 
Isaías Samakuva proferiu uma con-
corrida palestra no auditório da Rá-
dio Huíla, reuniu com a classe em-
presarial da província e concedeu 
audiências a alguns membros da so-
ciedade civil, seguindo depois para a 
vizinha província do Namibe.  
No  no Kwanza-Sul, o secretário pro-
vincial deste partido, Amaro Kaima-
na Bokeló  manifestou inquietação  
em relação à  visita de trabalho que 
o Presidente da República efectuou 
a África do Sul, alegando que o Chefe 
de Estado tem a intenção  de trans-
ferir a tecnologia, sobretudo de in-
formação, da África do Sul para An-
gola.
Para o político, devia-se primeiro 
tratar das preocupações que os an-
golanos vivem do ponto de vista da 
estabilidade económica porque, se-

gundo ele, quando um país é estável 
economicamente a população sente 
que o governo está a fazer algo por 
eles.
Bokeló sustentou, por outro lado, 
que quando se sente esta movimen-
tação de tecnologias da África do Sul 
para Angola, depois de se estar a as-
sistir a vários movimentos interna-
cionais mormente da China, e de-
mais países, a preocupação é maior.
Os moldes, em termos de despesa, 
em que o governo de Angola vai su-
portar essa pretensão mereceu re-
paro do secretário da UNITA. “Nós 
estamos preocupados porque não 
sabemos de onde tirar as verbas que 
irão custear esta tecnologia de pon-
ta conforme se está a dizer 
Kaimana Bokeló interrogou-se se o 
Presidente da República consultou o 
parlamento angolano para que o ob-
jectivo seja um facto.
“Eu não sei se o senhor Presidente da 
República teria consultado a Assem-
bleia Nacional   Na base do Orçamen-
to Geral do Estado que já foi aprova-
do e dos debates que nós estamos a 
acompanhar ainda não ouvimos se 
incluem de facto esta tecnologia que 
poderá vir da África do Sul ou não.

Teodoro AlbAno,
no lubango

O vice-presidente  de Angola, Fernando 
da Piedade Dias dos Santos, participou 
na Zâmbia, na Cimeira especial sobre 
os Grandes Lagos

Batalha de 
Cuito Cuanavale 
influenciou 
na queda do 
Apartheid

OS depUtAdOS à ASSembleiA Na-
cional, aprovaram quarta-feira, o 
novo Regime Jurídico do Notariado 
com  171 votos a favor, nenhum con-
tra e duas abstenções.
O regime Jurídico do Notário apre-
senta IV capítulos que versam sobre 
o objectivo e âmbito, organização e 
funcionamento, alteração legislati-
va, disposições finais e entrada em 
vigor, que conformam 15 artigos.
O sistema Notarial vigente não con-
seguia responder a totalidade das 
reais necessidades do país, dai que o 
serviço prestado aos utentes muitas 
vezes não é o mais adequado.
Com o no regime haverá o aumen-
to do número de notários e modo 
a corresponder as exigências dos 
cidadãos, das empresas e dos agen-
tes sociais e económicos, bem como 
proporcionar um serviço mais célere, 
eficiente e moderno.

Conferência internacional 
recorda Cuito Cuanavale

Soldados sul-africanos na batalha do Cuito Cuanavale

Samakuva líder da UnITA



Alcides sAkAlA (porta – voz da 
UNITA) - Foi infeliz nas suas pa-
lavras. Proferiu um discurso anti-
reconciliação nacional, com fortes 
laivos de belicismo, de quem é in-
capaz de entender as mudanças na 
história. Se todos insistirmos no 
discurso do passado, que conduziu 
os povos de Angola à guerra civil, 
no contexto da guerra-fria, fica-
remos de costas viradas durante 
as próximas gerações. Não é esse o 
melhor caminho para a reconcilia-
ção nacional. 
O resgate dos valores tem de as-
sentar na mudança de mentalida-

de e na adopção de um discurso 
de tolerância e de convergência 
nacional capaz de dar corpo a cul-
tura da paz. Todos sabem, porque 
é história, que foram três os movi-
mentos de libertação que lutaram 
em Angola contra o colonialismo 
português com apoios de diversos 
países, hoje amigos de Angola. A 
UNITA recebeu apoio multiforme 
da República Popular da China, o 
MPLA da República de Cuba e da 
ex-União Soviética e a FNLA do 
Ocidente.
A  história é ainda a melhor fonte 
de conhecimento para quem quiser 
ler os sinais dos tempos e aprender 
com a experiência de outros po-
vos, particularmente africanos. 
Por isso, dirigentes que assumem 
essas posições, têm dificuldades 
de contribuir significativamente 
para uma reconciliação nacional 
real, bloqueados que se encontram 
na lógica da exclusão politica e so-
cial. 
Haja coragem para aceitarmos um 
discurso reconciliador, como fize-
ram os sul-africanos com a Comis-
são da Verdade. 

Justino Pinto de AndrAde (pre-
sidente do Bloco Democrático) - O 
Secretário-geral do MPLA, Dino Ma-
trosse, respondeu de forma clara a 
esta questão, começando por recor-
dar que, na Angola Independente, já 
houve vários momentos de condeco-
ração. Disse, por exemplo, que foram 
condecoradas pessoas que participa-
ram na luta clandestina, também na
guerrilha, e em outras circunstân-
cias. 
Não entendi o que ele queria dizer 
com as “várias outras”. Essa expres-
são funciona como um saco fundo, 
onde cabe tudo... Podem até caber 

pessoas que foram indiferentes à luta 
do povo angolano, na altura em que o 
resultado era incerto. Podem mesmo 
caber pessoas que, nessa altura, esta-
vam a lutar do outro lado da barrica-
da, com a convicção de que estavam 
a bater-se contra terroristas. Podem 
mesmo caber  informadores da PIDE, 
ou outro tipo de traidores à nossa 
causa.
Ele diz, ainda,  que, desta vez, as con-
decorações foram para aqueles que, 
antes da Independência, deram tudo 
para que esta aspiração não fosse 
destruída. E disse mais: “É para aque-
les que estiveram nos combates no 
Kifangondo, no Ebo, no Moxico e em 
Cabinda, que foram decisivos para 
a proclamação da Independência”. 
E deu como exemplo, o seu, ele que 
não esteve em nenhum desses com-
bates. Por isso, não foi condecorado.
Esse é simplesmente um subterfúgio, 
um expediente que encontrou para 
contornar a história. Parece-me que, 
Dino Matrosse, tem uma relação ina-
mistosa com a história, não a valo-
rizando devidamente. Esqueceu-se 
ele que, para que muitos dos ora me-
dalhados tivessem despertado para 

a causa da Pátria, outros houve que 
não esperaram o “25 de Abril” para 
se colocarem do lado da Indepen-
dência. Estiveram desse lado desde 
o início, gizaram o Movimento de 
Libertação Nacional, não precisaram 
que houvesse um golpe de Estado 
em Portugal (que, inexoravelmente, 
abriria as portas à Independência), 
para se colocarem de um dos lados 
do confronto entre irmãos. 
Esses não abraçaram a causa da Li-
bertação Nacional, incorporaram, 
sim, o combate fratricida que nos 
conduziu à desgraça que se seguiu, 
com a proclamação unilateral da in-
dependência por cada uma das par-
tes. Foram os heróis de circunstân-
cia... Muitos deles até aproveitaram 
a ocasião, e a confusão, para lavarem 
o seu passado... Afirmaram-se, de-
pois, como os mais patriotas, como 
os mais comunistas.  Não nos esque-
çamos que o
confronto em que eles se inseriram 
tinha uma marca profundamente 
ideológica. Não era Angola que esta-
va em causa - era, apenas, uma certa 
forma de ver Angola... Era tudo mui-
to subjectivo.

MArcolino Moco (Académico) - Es-
tas últimas condecorações e sua justifi-
cação pelo Secretário Geral do MPLA, só 
atestam que continuamos a consolidar 
uma República “atípica”, pervertidos 
que têm sido, sucessivamente, os prin-
cípios que enformavam o regime insti-
tuído pela antiga Lei Constitucional de 
1992.
Desde que este carácter “atípico”, duma 
constituição real (que nem sequer se ba-
seia nos princípios basilares da própria 

constituição formal), indiciasse valores 
que pudessem potenciar as garantias de 
uma sociedade de estabilidade susten-
tada porque justa, não haveria motivos 
de preocupação. O problema é que, es-
tamos a seguir um modelo semelhante 
àqueles que nos habituamos a acom-
panhar, especialmente aqui, no Conti-
nente africano, em que, na prática, não 
há limites de decisão sobre matérias 
substantivas para quem, através de al-
guma forma (legítima ou não) assume 
o poder. É o que faz com que muitos 
não queiram nunca “largar o poder”. 
Porque no poder podemos fazer tudo 
e podemos estabelecer critérios de 
todo o tipo para as nossas decisões, 
não importa se justas e contribuin-
tes para uma estabilidade perene ou 
não. Para se ilustrar isso, temos o caso 
fresco da Côte D’Ivoire. O raciocínio é: 
“porque deixar o poder que já tenho 
na mão, se quem tem o poder pode 
tudo e quem o não tem nada pode?!” 
Este é um problema, a montante, que 
como africanos, temos de equacionar, 

se queremos viver num continente sem 
conflitos desestruturantes. 
A condecoração de grandes comba-
tentes pela integridade territorial de 
Angola, após a Revolução de Abril em 
Portugal, faria todo o sentido, pois, 
se tratou de pessoas que deram essa 
contribuição fundamental, nessa al-
tura longínqua. Nem sequer devería-
mos falar de exclusão de elementos da 
FNLA e da UNITA, no quadro do crité-
rio estabelecido, no que pareço estar 
de acordo com o raciocínio do General 
Dino Matross. 
O problema é a oportunidade. No meu 
entender, o Estado angolano, hoje, de-
veria continuar a promover uma políti-
ca de reconciliação nacional, partindo 
do princípio de que todas as guerras, 
que tiveram lugar entre angolanos de 
vários matizes, aconteceram no âmbi-
to da Guerra Fria a nível mundial, que 
nos ultrapassava; para além de várias 
outras contingências históricas que 
devemos afastar, definitivamente, dos 
caminhos do futuro. 

ngolA kAbAngu (FNLA) Fiquei 
bastante amargurado  quando 
li a entrevista do meu amigo e 
compatriota Dino Matrosse.  Ele 
foi muito infeliz.  
O 11 de Novembro está no lugar 
da luta e da Independência. Eu 
desafio-o num debate para pro-
var quem são aqueles que lu-
taram contra a independência. 
Talvez ele os conheça melhor.

 Ele devia ter a sabedoria de su-
gerir ao MPLA um outro nome 
para aquela medalha e não a 
medalha 11 de Novembro. Isto 
é um insulto ao povo angola-
no. Eu particularmente sinto-
me insultado, como patriota e 
como antigo combatente. 
O senhor Dino Matrosse deve 
pedir desculpas públicas ao 
povo angolano. Estas decla-
rações não podem sair da boca 
do  secretário geral de um 
partido que sustenta o gover-
no.  Eu conheço bem o MPLA 

e sua classe dirigente e nem to-
dos comungam das declarações 
de Dino Matrosse.  A direcção 
política  do MPLA é integrada 
por patriotas que não ele. Ele 
devia pensar duas vezes antes 
de chamar aquela medalha 11 de 
Novembro. Foi um discurso de 
exclusão e contra a reconciliação 
nacional. 

A.MARGOSO

Políticos reagem às declarações 
de dino Matrosse
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Política

AindA  sobre As condecorAções  

O NJ procurou ouvir várias vertentes da vida política nacional, com destaque para os dois partidos visados, a UNITA e a 
FNLA, em reacção a entrevista concedida por Dino Matrosse sobre as condecorações relativas ao 11 de Novembro. 
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As AutoridAdes da província do 
Uige querem acautelar possíveis 
conflitos de terra naquela região, 
onde já se nota um movimento me-
donho de pessoas com tendência 
para a expropriação de terras.
A tendência de incursão é já evi-
dente nos municípios de Negage, 
Uige, Puri, Bungo, Sanza Pombo, 
Quitexe. 
Uma fonte governamental, que 
prestou a informação ao Novo Jor-
nal, referiu que as administrações 
municipais têm vindo a promover 
espaços de diálogo, junto das au-
toridades tradicionais, informan-
do-os sobre os propósitos do Gover-
no relativamente à problemática da 
terra.
“O Governo não pode prejudicar os 
camponeses, visto que a Lei é clara: 
são reconhecidas às comunidades 
locais o acesso e o uso das terras, 
nos termos da lei”, argumentou.
“A expropriação de terras a algumas 
populações provoca ira”, resumiu a 
fonte, reconhecendo que chegam 
informações referindo que grandes 
fazendeiros com poder económico 
querem expropriar “abusivamente” 
terras que pertencem à população.
“O executivo tem os seus objectivos 
no sentido de reconstruir o país, 
mas não deve lesar os camponeses, 

obrigando-os a abandonar forçosa-
mente as suas terras que lhes foram 
deixadas pelos seus antepassados”, 
disse o soba Domingos Malungo, do 
município de Sanza Pombo.
Para o mesmo soba, as famílias ocu-
pam e cultivam as suas terras há 
longos anos e ali constituíram as 
suas famílias,  casas, roças.
“Mesmo produzindo e vivendo há 
tanto tempo naquelas terras, já 
aparecem vigaristas a aliciar as au-
toridades governamentais para pe-
nalizar o povo”, explicou.
O estudante de agronomia João 
Nkoxi entende que a invasão injus-
ta das terras dos camponeses é um 
processo de dilaceramento da cida-
dania no campo.
“A actual Lei de Terras foi debatida 
por organizações da sociedade ci-
vil e partidos políticos. Ela não deve 
ser cumprida em defesa de todos os 
angolanos”, acrescentou.
O comerciante Domingos da Silva 
diz que os desprovidos economica-
mente não podem ser despojados 
das suas terras porque tornam-se 
assim cada vez mais pobres. 
“A questão do conflito de terras em 
Angola é uma realidade, sendo ur-
gente a tomada de medidas para 
mudar este cenário. Felizmente pa-
ra nós, aqui no Uige, a situação ain-

da não é dramática”, reconheceu o 
comerciante.
Na sua opinião, todos os uigenses 
têm direito à terra, visto que a re-
gião possui vasto espaço que nin-
guém explora.
Segundo uma fonte ligada ao sector 
da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, nos últimos tempos, a utili-
zação da terra em actividades agro-
pecuárias regista, de momento, um 
acompanhamento actualizado sus-
ceptível de caracterizar o sector. 
Para a mesma fonte, as caracterís-
ticas ecológicas e a abundância de 
água, além de proporcionar condi-
ções ideais para a cultura de diver-
sos produtos, conferem à província, 
por um lado, vastas possibilidades 
de atingir um nível de ampla di-
versificação agrícola em todo o seu 
território, desde que haja um apoio 
substancial.
“A direcção da agricultura es-
tá aberta aos que queiram investir 
neste sector, sem, no entanto, pre-
judicarem os camponeses”, referiu, 
salientando existirem vários pedi-
dos relativamente à actividade pe-
cuária nos municípios de Negage, 
Bungo, Alto Cauale, Puri Kangola, 
Sanza Pombo, Songo, Damba e Ma-
quela do Zombo. 

DAVID FILIPE 

Governo contra 
conflitos  de terra

Na província do Uíje

 

C   nstituição

A terrA, que constitui proprieda-
de originária do Estado, pode ser 
transmitida a pessoas singulares 
ou colectivas, tendo em vista o seu 
racional e efectivo aproveitamen-
to, nos termos da Constituição e 
da lei.
São reconhecidos às comunidades 
locais o acesso e o uso das terras, 
nos termos da lei.
O disposto nos números anteriores 
não prejudica a possibilidade de 
expropriação por utilidade públi-
ca, mediante justa indemnização, 

nos termos da lei.
 
e os recUrsos NAtUrAis?
Os recursos naturais, sólidos, lí-
quidos ou gasosos existentes no 
solo, subsolo, no mar territorial, 
na zona económica exclusiva e 
na plataforma continental sob 
jurisdição de Angola são proprie-
dade do Estado, que determina as 
condições para a sua concessão, 
pesquisa e exploração, nos termos 
da Constituição, da lei e do Direito 
Internacional.

constituição em vigor

Apesar das críticas dos partidos políticos da oposição, o MPLA auugura 
que a Lei da Terra responde aos anseios e aos problemas que os 
angolanos vivem.

Áreas de pasto sãos as mais conflituosas 

Autridades tradicionais preocupados com expropriação de terras



Quatro vidas, duas ceifadas, uma 
entre a vida e a morte e outra salva 
e sã. Foi assim que no fatídico dia 8 
do corrente três famílias acabaram 
por ficar em Viana, quando na ma-
nhã daquele dia os quatro peque-
nos decidiram ir brincar na linha 
férrea, que fica a cerca de um quiló-
metro das suas residências, no bair-
ro Estalagem propriamente no Jin-
dungo.
O acidente foi o facto noticioso que 
mais marcou a capital do país na se-
gunda semana do mês em curso. 
Como sempre, as causas deste tipo 
de situações poucas vezes são apu-
radas. O Novo Jornal procurou sa-
ber no bairro Jindungo como era a 
vivência das crianças.
Os pequenos Felícia, Feia, Delma e 
Puto, de  4, 5, 3 e 5 anos, respecti-
vamente, com a escassez de brin-
quedos nas suas residências, sen-
tiram-se forçadas a ir à procura de 
divertimentos na linha férrea, uma 
vez que os moradores da zona depo-
sitam os lixos nos carris. Os meni-
nos decidiram percorrer os cerca de 
um quilómetro para obterem o que 
tanto desejavam. Quando chega-
ram ao local, as crianças, sem ida-
de escolar, tiveram de pular os dois 
metros de altura de vedação que se-
para o bairro do sítio por onde pas-
sam os comboios.
Enquanto as três meninas e o rapaz 
procuravam os brinquedos no lixo, 
o comboio Traumeus, conhecido 
por “rafeiro”, que saía da estação 
da Textang para a de Viana, acabou 
por levar as vidas de Felícia e Feia, 
no momento, deixando Delma em 
estado de coma. Felizmente, o Pu-
to, irmão mais velho de Delma esca-
pou. Foi a única criança que conse-
guiu sair ileso do trágico acidente, 
que acabou por tirar a vida de dois 
companheiros seus. 
A pequena Delma encontra-se no 
Hospital Josina Machel, no iso-
lamento, incapacitada de falar, o 
que tem tirado o sono dos seus pa-
rentes, porque não vêem melho-
rias no seu estado de saúde, se-
gundo contou a vizinha Graciana 
Domingos.
Segundo relatos de Jorgina Nassó, 
mãe da pequena Felícia, de 4 anos, 
que deixou o mundo dos vivos ain-
da inocente, as crianças estavam 
em sua casa. Eram 7h00, tinham 
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Procuravam brinquedos, mas encontraram a morte nos carris da linha-férrea. O destino triste de famílias 
que vivem no meio da carência. E da desgraça.

Carência de brinquedos
tira a vida a duas crianças

acabado te tomar o “mata-bicho” 
nas suas respectivas residências, e 
como sempre estavam a brincar no 
beco, que faz fronteira com as casas 
dos quatro. Jorgina diz que os dei-
xou no beco e foi para o trabalho, 
que, por ironia do destino, é próxi-
mo da linha férrea onde a sua filha e 
a Feia acabariam por morrer.
“Tomei conhecimento da morte da 
minha filha quando uma senhora 
que estava de passagem disse que 
o comboio tinha acabado de atro-
pelar algumas crianças ao lado da 
ponte. Quando cheguei lá, a primei-
ra criança que reconheci foi a Del-
ma, que se encontra nos cuidados 
intensivos, no Maria Pia, mas de-
pois comecei a reflectir, e me recor-
dei que ela estava no meu quintal 
a brincar com a minha filha. Andei 
mais um pouco e encontrei a minha 
filha, já estava sem vida”, recorda. 
“Isso é mesmo azar”.
O pedreiro Alfredo Inácio, de 35 
anos, pai da Felícia, que na altura do 
acidente não se encontrava em ca-
sa, disse que não é normal as crian-

ças irem divertir-se na linha férrea, 
uma vez que o local fica muito dis-
tante de casa e com a idade que ti-
nham e têm poderiam ter problemas 
a regressara casa. Por isso, até ago-
ra não acredita que as crianças te-
nham ido para lá sozinhas.
Aquele pai de quatro filhos assegu-
rou que, quando o casal vai traba-
lhar, as crianças ficam sobre a res-
ponsabilidade da irmã mais velha. 
Mas que também é uma criança, 
uma vez que tem apenas 11 anos e 
é obrigada a cuidar de três “manos” 
de 8, 4 e 2 anos, o que não é normal 
em qualquer sociedade.
O NJ apurou no local que a falta de 
quase tudo naquelas famílias é um 
dos motivos que leva as crianças a 
irem procurar brinquedos no espa-
ço reservado para os comboios. O 
bairro onde viviam e vivem as crian-
ças é carente de tudo. Não há sane-
amento básico, água potável é uma 
miragem e a energia eléctrica só 
com os famosos “gatos” (ligações 
clandestinas). 

José Maurício

“O que está a acontecer 
comigo e com a minha 
família é muita falta de 
sorte na vida. Nós chegá-
mos a Luanda no dia 1 de 
Setembro, anteriormente 
vivíamos no Huambo. Assim 
que chegámos, arrendámos 
uma casa no Mirú, mas as 
chuvas que estão a cair fi-
zeram com que a residência 
onde vivíamos desabasse, o 
que nos obrigou a vir viver 
num quarto, em casa de um 
familiar, já que ficámos sem 
paradeiro. Em menos de um 
mês, acontece esta desgra-
ça. Isso só pode ser muito 
azar na vida, disse Salomão 
António, pai da Feia.

Segundo os familiares das 
vítimas, os Caminhos-de-
ferro de Luanda (CFL) cede-
ram a cada família enlutada 
mil e 500 dólares para cus-
tear as despesas dos óbitos, 
ao passo que à pequena que 
se encontra entre a vida e a 
morte, o elenco dirigido por 
Lobo do Nascimento tem 
procurado dar todo o supor-
te necessário. 
O funeral das crianças decor-
reu no sábado, no cemitério 
de Viana.

Mil e 500 dólares
por família 
enlutada

é muito 
azar na vida

Lobo do 
Nascimento, 
Pca do cFL
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Mais de três mil pessoas morreram, na sua maioria jovens 
de ambos os sexos, e dez mil outras ficaram feridas 
em mais de 20 mil acidentes de viação registados de Janeiro 
a Novembro deste ano nas estradas do país.

Quatro seguidores do pri-
meiro ciclista polaco a pisar solo 
angolano e o continente africa-
no encontram-se, desde o prin-
cípio desta semana, a percorrer 
Angola, numa marotana em bi-
cicleta, durante quatro sema-
nas, em memória do seu percur-
sor Kazimierz Nowak.
A odisseia, que visa recordar 
Nowak, será feita em duas eta-
pas, estando a primeira a ser já 
percorrida. A segunda está pre-
vista para o próximo mês de Ja-
neiro, de acordo com  o líder da 
equip, Norbert Skrznsk, falando 
em exclusivo para o Novo jor-
nal.
A caravana de polacos, compos-
ta por dois homens e uma mu-
lher, partiu esta terça-feira de 
Luanda e vai percorrer as cida-
des  de Ondjiva, Mupa, Cuvelai 
, Cassinga, Kuvango, Galangue, 
Cuima, Caala e Huambo, regres-
sando posteriormente  à cidade 
capital, num percuso de 1200 
quilómetros.
Jerzy Nowak, que participa pe-
la primeira vez nesta aventu-
ra, disse que com estas viagens, 
pretendem mostrar à Polónia 
e à Europa os feitos de Nowak 
em África e, por outro lado, pro-
curar ajudar as pessoas na Po-
lónia a compreender melhor o 
continente africano. “Gostaria-
mos de encontrar os locais em 
que ele esteve e criar um ciclo 
de amizade entre os dois conti-
nentes, particularmente, entre 
a África e a Polónia”, disse.
No total, fazem parte desta ex-
pedição 24 equipas que percor-
rem o continente africano. A 
odisseia, que começou em No-

vembro do ano passado, já per-
correu a Líbia, Egipto, Sudão, 
República Democrática do Con-
go, Uganda, Ruanda, Burundi, 
Zambia, Zimbabwe, África do 
Sul e Namíbia.
A pedalada em bicicleta  pecor-
rerá o continente num período 
de 10 meses, sendo Angola per-
corrida por duas equipas dife-
rentes. Norbert Skrznsk, o líder 
do grupo, cogitou mesmo a pos-
sibilidade de haver uma terceira 
fase, especialmente para Ango-
la, em Abril de 2011, “mas des-
ta feita a cavalo. “Tal como fez 
Nowak. Mas não sabemos ainda 
qual será a composição do gru-
po”, disse o veterano,
Os percursores, que se encon-
tram em Angola  pela primeira 
vez , mostraram-se maravilha-
dos com a hospitalidade dos an-
golanos e pelos progressos eco-
nómicos que se registam no 
país. “Nunca pensámos encon-
trar estes edifícios modernos 
num pais que enfrentou mui-
tos anos de guerra. O Belas Sho-
pping é um exemplo disto, mas 
isto é apenas em Luanda. Agora 
vamos ver as condições noutras 
províncias”, rematou Jerzy, que 
também é jornalista. 
Refira-se que  Kazimierz Nowak  
foi o primeiro homem no mundo 
que percorreu o continente afri-
cano em bicicleta, na década de 
30, do século passado, confor-
me reportagem publicada em 
primeira mão pelo Novo Jornal. 
O também  fotojornalista pola-
co  chegou a Angola  no dia 5 de 
de Novembro de 1934, três anos 
depois de sair da Polónia.

Antonio PAulo 

a problemática do assédio, ex-
ploração sexual e comercial de me-
nores foi dada a conhecer na cidade 
do Sumbe  pelo Instituto Nacional 
da Criança a nível da província do 
Kwanza-Sul, tendo-se registado 
378 casos de violência contra crian-
ças no ano que agora termina.
Os dados, tornados públicos em 
conferência de imprensa pela di-
recção do INAC, visam sobretudo 
a implementação da Resolução nº 
24/99 de 31 de Dezembro da Comis-
são Permanente do Conselho de Mi-
nistros. 
As orientações actuais do executi-
vo angolano quanto à aplicação le-
gislativa de medidas de prevenção 
criminal e de protecção social na 
perspectiva de observância dos 11 
compromissos assumidos pelo Es-
tado angolano sobre os direitos da 
criança também mereceram a aten-
ção dos presentes.
Na ocasião, o director provincial do 
Instituto Nacional da Criança, Cor-
reia Bongue, manifestou-se pre-
ocupado e chamou a atenção aos 
parceiros no sentido de encontra-
rem mecanismos que visam o bem-
estar das crianças em 2011.
Correia Bongue sublinhou, de igual 
modo, que o seu sector tem estado 
continuamente a constatar os mo-
vimentos de raparigas em cenários 
impróprios para a sua própria vida, 
procurando por inocência a satisfa-
ção das suas próprias necessidades, 
recorrendo àquelas que têm a ver 

com a sua exposição e com a expo-
sição do próprio corpo para encon-
trar soluções que visam a sua sobre-
vivência e também a manutenção 
da sua vida.
 “Essas acções, que são tomadas por 
indivíduos irresponsáveis em ter-
mos de alienação, indiciação e tam-
bém de corrupção aberta no seio 
da juventude feminina, têm esta-
do a preocupar o próprio gover-
no. Através do Instituto Nacional 
da Criança, têm sido tomadas deci-
sões e também realizadas reflexões 
que visam, não só a aplicação da Le-
gislação correspondente à crian-
ça no seu supremo interesse, mas 
também àquilo que tem a ver com a 
educação, com a sensibilização dos 
adultos para que se mude de uma 
vez por todas a questão da nossa 
consciência”, afirmou 
Para aquele responsável, a socieda-
de deve cultivar a preservação dos 
direitos da criança em todos os do-
mínios para que o país possa se re-
ver nos patamares tão ansiados pe-
los angolanos.
Segundo ele, as crianças estão su-
jeitas a direitos e deveres. A elas 
está reservado o direito de serem 
cuidadas, de preservação da sua in-
tegridade física, moral e psicológica 
de modo a que possam crescer em 
harmonia familiar, num ambiente 
sadio, capaz de construir uma An-
gola renovada.
“Estamos fazendo a reconstrução 
de Angola, construindo infra-estru-

turas que visam a formação multifa-
cetada das jovens gerações. Precisa-
mos investir um pouco mais naquilo 
que  é a mudança de mentalidade e 
da nossa própria consciência. As ra-
parigas, fundamentalmente, ex-
põem-se porque elas vivem situa-
ções de extrema pobreza, por isso, 
é preciso combinarmos esforços a 
nível inter-sectorial visando asse-
gurar, por um lado, a aplicação le-
gislativa dos instrumentos jurídi-
cos legais para que os crimes contra 
elas possam ser reduzidos”, acres-
centou Correia Bongue.
Aquele responsável disse também 
que é preciso que a juventude seja 
moldada aos padrões de vida qua-
litativa para se evitar o acentuado 
número de morte por doenças se-
xualmente transmissíveis.
Correia Bongue apontou o elevado 
índice de pobreza que afecta a so-
ciedade como a causa principal que 
tem estado na base da precipita-
ção de adolescentes para actos in-
decentes.
Nesses casos, as doenças sexual-
mente transmissíveis são inevitá-
veis, sobretudo o VIH/SIDA, aflo-
rou aquele responsável.
O director do INAC sustentou, por 
outro lado, que não se deve olhar 
simplesmente para os rendimentos 
económicos, mas sim deve-se trans-
formar as instituições em verdadei-
ros amigos das crianças.

Fernando Mateus
no sumbe

iNac regista 378 casos
de violência contra crianças 

seguidores de Nowak
em angola

Durante 2010, no Kwanza-Sul

São cada vez mais preocupantes os casos de violência contra a criança, na província do Kwanza-Sul

Jornalistas polacos
seguem explorador africano

Afonso Francisco



O HOspital Municipal de Ma-
lange enfrenta uma crise de água 
há cerca de um ano, desde que ava-
riou a bomba eléctrica que alimenta 
a canalização da instituição a partir 
de um reservatório com uma capaci-
dade de 200 mil litros.
A instituição, que necessita dia-
riamente de mais de 2 mil litros de 
água está a beneficiar, desde Se-
tembro último, de 5 mil litros por se-
mana transportados por uma cister-
na, que nem sempre fornece aquela 
quantidade.
O director de enfermagem, Lulenga 
André, enfatiza o problema vivido 
ao lembrar que uma unidade hospi-
talar não faz sentido sem água, por-
que ela “é a vida” e é essencial para 
que se possam desempenhar as fun-
ções de enfermagem e não só.
O grave problema que afecta, igual-
mente, todos os serviços da unidade 
hospitalar sem orçamento próprio 
aguarda pela importação de uma 
nova bomba, a partir da China, pa-
ís de origem da construtora.
Os membros do comité de especia-
lidade de técnicos superiores do 
MPLA, na visita efectuada há cerca 
de dois meses ao Hospital Munici-
pal, garantiram que podiam ajudar a 
instituição para que possa ter água 
canalizada e “propuseram intervir 
junto dos órgãos competentes para 

O fOrneciMentO de energia eléc-
trica no centro da cidade e na peri-
feria de Malanje apresenta enormes 
deficiências, o que poderá melho-
rar durante a quadra festiva e prin-
cípio de 2011, anunciou na locali-
dade o subdirector regional norte 
da Empresa Nacional de Electricida-
de – EP, Manuel da Glória da Sauda-
de Bernardo.
O responsável da ENE garantiu que 
estão em curso as novas ligações 
domiciliares do projecto de melho-
ramento e extensão da rede de me-
dia e baixa tensão e de iluminação 
pública, a cargo da empreiteira es-
panhola Isolux Corsan. Nos bairros 
das Bananeiras e do Kafukufuku 
180 clientes beneficiam de electri-
cidade pela primeira vez.
O transformador instalado no bair-
ro da Carreira de Tiro, norte da cida-
de, conhece há alguns dias a satu-

ração, causado por incumprimento 
de procedimentos técnicos, mas em 
vésperas da quadra natalícia, o res-
ponsável da ENE garante a regulari-
zação do fornecimento. ”Estamos a 
fazer a redistribuição por fases aos 
nossos clientes, para que eles se sin-
tam a vontade e não tenham a ener-
gia de candeeiro”, afirmou. Nas de-
mais zonas decorrem as trocas de 
fases das antigas para as novas.
Os militantes roubaram centenas de 
“portinholas” dos beneficiários das 
duas redes. A ENE, acautelando-se 
dos riscos que apresentam para as 
crianças, por ausência de material 
de reposição, procede às ligações e 
isolamento das áreas descarnadas.
O director da ENE esclareceu que 
as avarias comunicadas atempada-
mente são solucionadas pelas equi-
pas técnicas. As de grande monta 
(escavações) são terciarizadas, mas 
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sem água canalizada há um ano

Mais energia na quadra festiva

a aquisição e a adaptação de outro 
equipamento no mercado local”.
Os WC’s do Hospital Municipal de 
Malange, localizado seis quilóme-
tros a norte da capital, estão inope-
rantes há cerca de quatro meses e 
não há dinheiro para alugar um car-
ro para desentupir as vias de esco-
amento dos dejectos, as fossas e as 
sanitas.

“A Administração Municipal já nos 
enviou um carro e andaram a fazer 
trabalho, mas no fim viu-se que os 
próprios doentes que aqui estão in-
ternados metem material descartá-
vel dentro das retretes que impedem 
a passagem das águas ou das fezes 
para as fossas”, lamentou Lulenga 
André.
O clima é azedo num estabelecimen-

to que, em media diária, atende 150 
pacientes e regista dois ou três in-
ternamentos. “Para além dos téc-
nicos, os médicos, os trabalhadores 
ficam engasgados por falta de sítio 
próprio para fazer as necessidades, 
aí é caça com o gato”, deplorou.
As Doenças Respiratórias Agudas 
(DRA), as Doenças Dairreícas Aguda 
(DDA), as parasitoses e as infecções 

Hospital de Malanje

ENE em Malanje vai apertar os devedores

urinárias foram as patologias mais 
frequentes no ano 2010 e o director 
de enfermagem aconselha o uso de 
preservativos para evitar transmis-
são das doenças sexuais, inclusive 
o HIV.
Cinco médicos, dos quais dois de 
medicina geral, igual número de pe-
diatras, um de laboratório e outra 
enfermeira superior gineco-obste-
tra, conformam o corpo clínico, com 
26 enfermeiros gerais, 24 auxiliares 
e 5 graduados, perfazendo um to-
tal de 87 trabalhadores. O director 
geral, Jacob Lenvo é o único médi-
co nacional na instituição aberta em 
2007.
Lulenga André desmentiu rumores 
postos a circular em Malange, se-
gundo os quais, o paciente é obriga-
do a madrugar para obter a ficha da 
consulta, que se inicia por volta das 
8h30, nos três consultórios da pe-
diatria, três de medicina e 2 de Con-
sulta Pré-Natal.
“Essa é a verdade que eu posso in-
formar, se há contra informações 
nós negamos. O nosso atendimento 
é bem viável. Aliás, nós atendemos 
e nenhum doente volta no mesmo 
dia”, confirmou o responsável que 
faz parte de uma equipa que tencio-
na efectuar consulta nos dois perío-
dos do dia (manhã/tarde).

Isaías soarEs, em Malanje

acredita que alguns problemas de 
distribuição da energia poderão ser 
arrastados até Janeiro de 2011. “O 
tempo é curto, vamos ter um pou-
co de calma, vamos ponderar e, com 
um fornecimento possível, dividir o 
mal pelas aldeias”, precisou.
O processo de (re)ligações continua 
na urbe, independentemente das 
discrepâncias que impõem a insta-
lação de um transformador de 40 
Mva, contra o actual (20 Mva) que 
fornece energia eléctrica, através 
da rede de iluminação pública de 
Capanda (3 Mva), ao município de 
Malange. “Vêm 17 Mva e nós cá es-
tamos com uma ponta de 14 Mva, 
então já temos de começar a ponde-
rar um bocadito”.
O fardo inclui pesadas dívidas ao 
sector eléctrico da região que for-
nece o produto apenas na vila de 
Cacuso, 75 kms a oeste, com 792 

clientes e outros milhares na cidade 
capital e os bairros periféricos. As 
dívidas estão avaliadas em mais de 
AKZ 40 milhões. Os principais falto-
sos são os organismos públicos, que 
se furtam às obrigações constantes 
nas rubricas dos respectivos orça-
mentos.
Em 2011, a ENE vai proceder a cor-
tes no fornecimento de energia 
eléctrica às entidades que se fo-
rem reincidentes, após o governa-
dor Boaventura da Silva Cardoso 
ter orientado em reunião do exe-
cutivo a obrigatoriedade na liqui-
dação das dívidas para com aquela 
Empresa Pública.
“Eu acho que temos de contornar 
outra vez esta situação e pressionar 
estas direcções, com cópia ao Go-
verno Provincial, para que haja me-
didas sérias nessas empresas”.

Isaías soarEs, em Malanje

Hospital em Malanje debate-se com a falta de água devido a avaria da electro-bomba

“Estão em curso 
as novas ligações 
domiciliares 
do projecto de 
melhoramento 
e extensão da 
rede de media e 
baixa tensão e 
de iluminação 
pública.”
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Quinta de Quim Ribeiro 
assaltada nas barbas da Polícia
Até Ao fecho desta edição, o Co-
mando Provincial de Luanda da Po-
lícia Nacional ainda não se tinha 
pronunciado  sobre o assalto, no 
passado sábado, à quinta do ex-co-
mandante  da corporação , comissá-
rio  Joaquim Vieira Ribeiro. 
A ocorrência  já foi, entretanto, 
confirmada pelo advogado de Quim 
Ribeiro que em declarações ao Novo 
Jornal   disse esperar que a Polícia 
apresente  os elementos que estive-
ram por detrás da acção. 
 “Vamos aguardar a investigação po-
licial”, afirmou  Sérgio Raimundo.  
O crime, segundo relatos de teste-
munhas,  aconteceu por volta das 
15 horas de sábado no município 
de Viana, zona do Zango II, quando 
seis homens “fortemente armados” 
invadiram a propriedade. 
Segundo as mesmas fontes, foram 
levados do local dois computadores  
e respectivos monitores.
 “Partiram todo tecto falso da casa 
grande, rasgaram os colchões e per-
guntaram aos guardas  onde é que 
estava o dinheiro”,  disse,   laconi-
camente, uma fonte deste jornal.  
O Novo Jornal deslocou-se  ao lo-
cal do assalto,  mas foi confronta-
do com uma ordem de proibição de 
entrada nas instalações dadas por 
elementos que integravam o forte 
dispositivo de  segurança policial, 
entretanto montado.   
“Os senhores não têm autorização 
de entrar e nós também não pode-
mos prestar qualquer informação 

porque não temos ordens superio-
res. Vão ao comando da divisão de 
Viana falar com o comandante inte-
rino”, responderam os polícias.  
Igual comportamento tiveram os 
elementos da empresa de seguran-
ça que presta serviço à propriedade 
do ex-comandante provincial, que, 
evocando as mesmas razões, não 
permitiram a aproximação da equi-
pa de reportagem do NJ.   
Ainda assim, o NJ apurou que a   ac-
ção dos assaltantes durou pouco 

menos de 15 minutos. 
“Não ficaram  muito tempo, levaram 
dois computadores,  não sabemos o 
porquê, mas a única coisa que eles 
perguntaram aos guardas  era sobre 
o dinheiro”, disse uma fonte con-
tactada, que  se mostrou incrédula 
com o facto de o incidente ter ocor-
rido  junto à  escola da Polícia Na-
cional do Kikuxi.  
Uma fonte da PN disse ter tomado 
conhecimento da ocorrência  por 
volta das 17 horas do mesmo dia, 

tendo informado de seguida   o mi-
nistro do Interior, Sebastião Mar-
tins, o comandante geral da Polícia,  
Ambrósio de Lemos, e a comandan-
te interina de Luanda, Elisabeth 
Ranque Franque.   
Assegurou estar em curso as devi-
das investigações podendo o cri-
me vir ser esclarecido nos próximos 
dias. 
O Novo Jornal contactou o coman-
dante interino da divisão de Viana 
para mais esclarecimentos, mas es-

te disse que não estava autorizado 
a prestar qualquer informação à im-
prensa, não confirmando nem des-
mentindo a ocorrência do assalto.  
Uma fonte próxima ao comissário 
Quim Ribeiro manifestou-se  pre-
ocupada com este novo elemento 
alegando que o mesmo torna a situ-
ação muito mais preocupante.  “Não 
sabemos quem foram as pessoas que 
fizeram aquilo, nem qual é a sua in-
tenção ”, disse a fonte manifestan-
do também a  esperança de que a 
Polícia resolva o problema,”tão logo 
e que os seus autores sejam apre-
sentados”.
Preocupada, uma fonte familiar dis-
se que têm de ser tomadas medidas 
para acalmar as inquietações dos   
familiares de Quim Ribeiro.
 “Espero que eles tomem medidas 
e resolvam este caso. Não sabemos 
porque é que fizeram isso, porque 
já começamos a sentirmo-nos ame-
açados. É  a própria vida dele que 
começa a correr riscos”, disse.  
A exoneração de Quim Ribeiro sur-
giu na sequência dos resultados do 
inquérito que lhe foi instaurado, 
em Outubro, e que visava averiguar 
a conduta do então comandan-
te provincial da Polícia de Luanda, 
suspeito de estar envolvido em prá-
ticas ilícitas, como a morte de um 
oficial superior da Polícia Nacio-
nal, Domingos João , horas depois 
de este ter sido solto da cadeia de 
Viana.  

Isabel João 

Joaquim RibeiRo, antigo co-
mandante de Luanda da Polícia , 
e pares, foram constituídos argui-
do devendo responder em juízo, 
segundo confirmou esta quarta-
feira o seu advogado.  Sérgio Rai-
mundo negou entretanto que o 
seu constituinte  tenha sido deti-
do.  “Nunca foi preso e tão pouco 
esteve hospitalizado” conforme 
informações postas a circular em 
Luanda.
  “Se vocês quiserem posso ligar 
para ele agora, e vão confirmar 
que ele está na sua casa com a sua 
família, e as pessoas quando estão 
na cadeia não podem ter telefo-
ne”, esclareceu o causídico.
O advogado  negou-se a  revelar  de 
que crimes são acusados o antigo 
comandante da Polícia em Luanda 

e seus colaboradores,   alegando 
estarem sob  segredo da justiça.  
 “Não posso dizer agora, mas em 
próximas oportunidades vão ter o 
privilégio de saberem do que são 
acusados os meus clientes”.
Segundo o advogado de Quim Ri-
beiro um dos motivos da exone-
ração do antigo comandante de 
Luanda é o facto de, com a aproxi-
mação da quadra festiva, a capital 
angolana correr o risco de não ter 
ninguém na chefia do comando da 
corporação. 
“Por que é que não pensamos as-
sim? interrogou.
Sérgio Raimundo disse igualmen-
te que um outro  seu constituinte 
, identificado por António Manuel 
de Castro, também conhecido por  
“Grego”  nunca esteve preso.  

 “Ele está em casa, não foi deti-
do na província da Huíla. Não foi 
detido e nem esteve na província 
do Huíla nem ele era a peça fun-
damental para esclarecer o caso. 
“Grego” é cunhado do falecido 
Domingos João, superintendente 
chefe da Polícia, assassinado em 
Outubro  por elementos desco-
nhecidos quando saía da cadeia 
de Viana  onde esteve detido por 
alegado envolvimento no “caso 
BNA”. 
Sérgio Raimundo disse, por outro 
lado, que no seu entender, estas 
matérias têm sido publicadas em 
jornais “de forma distorcida” co-
locando em causa o bom-nome, a 
imagem, a honra e a consideração 
dos seus constituintes, acrescen-
tando que até agora não provou 

a culpabilidade dos seus clientes. 
“Pese o facto de estar em curso um 
processo em instrução preparató-
ria nada nos diz que estas pessoas 
são culpadas”, defendeu.
O advogado apelou ao bom senso 
de todas as pessoas que estão en-
volvidas neste caso, incluindo a 
própria sociedade. “ Peço as pes-
soas para terem paciência, que se 
faça justiça e que se usem os meios 
justos e  equilibrados”.  
Para ele há pessoas que estão a 
fazer uma campanha difamatória 
“provavelmente com objectivos 
inconfessos que podem eventual-
mente não estar só interessados 
em  atingir apenas essas pessoas, 
mas sim as próprias instituições do 
Estado. Porque não é normal uma 
pessoa que chega até este nível 

hierarquia seja hoje visto como 
alguém que não presta.” 
Além de Quim Ribeiro foram igual-
mente constituídos arguidos o 
antigo director da DPIC ( investi-
gação criminal), António João, o 
comandante da Divisão de Viana, 
Augusto Viana Mateus, o chefe de 
brigada de investigação criminal 
de Viana, Manuel Fernandes, o 
chefe de operações da DPIC, João 
Caricoco Adolfo Pedro, chefe da 
brigada de investigação criminal 
de Viana, Tomás António da Silva, 
o chefe do sector de investiga-
ção criminal de Viana, Sebastião 
Manuel Palma. À excepção do ex-
comandante da Polícia de Luan-
da, todos os restantes arguidos 
encontram-se detidos.

i.J

ex-Comandante constituído arguido

Ampe Rogério

O Comando Provincial da Polícia Nacional do Namibe 
registou 18 crimes de natureza diversa, de 6 a 12 de Dezembro, 
sendo que comparativamente a semana anterior, 
a unidade verificou a redução de 12 crimes.
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Textos ERNESTO GOUVEIA

Fotos AfONSO fRANcIScO 

“Como o tempo 
passa...”, era  o 
lamento na voz de 
quem fazia do Roque 
a sua vida, quando 
pouco mais de 
dezasseis semanas se 
registam, desde que 
o célebre mercado  
desapareceu, 
dando uma volta 
significativa na 
rotina de  muitos 
que faziam daquele 
espaço um lugar de  
“sobrevivência”

Chão lamaCento  num dia cin-
zento, com várias ruas intransitá-
veis como consequência das chu-
vas  era o cenário que podia ser 
observado nos arredores do Roque 
que se habituava já a ter momentos 
de calmia. A agitação característi-
ca daquele espaço “emigrou” para 
lugares incertos. Eram as ruas que 
circundavam o maior mercado a céu  
aberto que o país tinha, estando 
entre os maiores de África. 
As chamadas casas de processo, 
espaços destinados a conserva-
ção e armazenamento de bens  co-
mercalizados no mercado, auxilia-
vam os vendedores a guardarem os 
seus produtos nas cercanias daque-
le  grande centro de venda que, du-
rante mais de vinte anos, fez parte 
do “modus vivendi” dos angolanos, 
sobretudo dos luandenses, 
A sua fama se estendeu para além 
das fronteiras de Angola, não só 
pela sua dimensão mas também 
por outros aspectos que tornavam 
aquele mercado num espaço que o 
levava na boca do povo, tais como 
a delinquência, prostituição e opor-
tunismo de outras pessoas pouco 
sinceras que se aproveitavam de 
compradores menos informados pa-
ra fazerem das suas. 
“É uma vida que para além de 
deixar de fazer parte do nosso 
contexto,deixa também  saudades 
e marcas indeléveis, ninguém vai 

tirar isso da nossa história de vi-
da ”, afirmou o mais velho  Cardo-
so, natural do Kwanza-Sul . Aquele 
ancião, que saiu da sua terra na-
tal para  Luanda no início dos anos 
70, é  proprietário de uma residên-
cia naquelas  cercanias e, que teve 
de convertê-la em casa de processo.  
Confessa que a utilidade que o seu 
espaço tinha, proporcionava algum 
desafogo financeiro para a satisfa-
ção  das suas necessidades.
o Kota Cardoso, como era tratado 
pelas pessoas que o conheciam, dis-
se que “ a vida nesta altura dá uma 
volta de noventa graus porque as 
coisas já não são como antes pa-
ra quem vivia do Roque “. Segun-
do o seu desabafo, muita coisa mu-
dou porque “nem tudo vai bem”. 
Da mesma opinião é o jovem Hos-
si, roboteiro que carregava de tudo 
um pouco, prestando serviços pa-
ra clientes ou vendedores daquela 
praça. “ Com a saída do mercado pa-
ra outras «bandas», o rendimento 
baixou e temos que arranjar alter-
nativas para levar algum dinheiro à 
casa no final do dia” disse. 
Ruas que antes eram movimenta-
das com a agitação dos vendedo-
res ambulantes,barracas adaptadas 
que vão dos comes e bebes às rou-
pas de baixo custo compradas nos 
armazéns dos senegaleses e malia-
nos para revenda já  “inundavam” 
os arredores, mesmo antes de qual-

quer cliente chegar aos espaços 
principais  onde os taxistas (que já 
lá não estão ) faziam todo o tipo de 
rotas, ligando o imponente merca-
do as outras partes da capital.
Zezito, morador da Terra Nova, ta-
xista que sempre teve como eleição 
a rota Congolenses-Brigada-Roque, 
reconhece que, apesar de haver 
uma forte influência do desapare-
cimento nos seus interesses, afir-
ma também que tal situação levou a 
que os passageiros tivessem outras 
rotas com maior afluência dos vul-
gos “candongueiros”.
O grande problema, acrescenta o 
automobilista, é que os engarrafa-
mentos são o principal constrangi-
mento dessas paragens que ganha-
ram novos utentes. 
“Pode parecer que não, mas o Ro-
que influenciou muitas vidas . Mes-
mo  quem não vivia directamen-
te do Roque sente um pouco disso 
porque todas as franjas sociais para-
vam aqui, directa ou indirectamen-
te, para adquirirem alguns bens”, 
ainda o mais velho Cardoso a falar 
das suas memórias,pensando no 
que  fazer com a sua casa que dei-
xou de ser de processo e que poderá 
alugar para outros fins 
Os “doleiros”, como eram chamados 
no local as pessoas que faziam con-
versão de moeda,não se sabe o des-
tino de muitos deles porque, o cur-
so das coisas aponta que não terão 

espaço  no Panguila, sob  o risco de 
punição dos fiscais .
Para a Divisão da Polícia Nacional, 
que tem ao longo da Lueji Ankon-
da (estrada que liga o Roque a 
avenida que dá ao mercado do 
S.Paulo) duas esquadras,a situação 
abrandou um pouco em termos de 
criminalidade,segundo um agen-
te da unidade que fica á entrada do 
mercado, no sentido ascendente da 
baixa da cidade. A antiga 9ª Esqua-
dra tinha várias inquietações relati-
vas a criminosos de vária do merca-
do. 
Aquele polícia, não querendo ser 
identificado porque não competia 
a ele dar certas informações, disse 
ainda que é um virar de página na 
dinâmica de trabalho daquela uni-
dade já que as queixas de crimes co-
metidos deram lugar a ocorrências 
de situações que acontecem nas zo-
nas circundantes .
Enquanto exercia as funções de Ofi-
cial-Dia, o interlocutor disse ain-
da que a mesma situação se regis-
ta com os seus colegas da esquadra 
em frente ao mercado, de onde não 
foi possível  colher alguma infor-
mação por alegada falta de autori-
zação para falar à Imprensa. O que 
pudemos notar é que apenas a noi-
te a segurança é a dobrar,  a vedação 
colocada a volta do espaço onde se 
instalava o mercado desaparecia na 
calada da noite. 

Cinzas de um 
óbito anunciado

Roque Santeiro 
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“O Roque influenciou muitas vidas . Mesmo  quem não 
vivia directamente desse mercado  sente um pouco disso 
porque todas as franjas sociais paravam aqui, directa ou 
indirectamente, para adquirirem alguns bens”

DO mAIS ANTIGO ao mais novo 
vendedor do mercado do Roque, 
qualquer um podia ser entrevis-
tado, mas era quase impossível 
porque afinal de contas era uma 
imensidão de pessoas que exer-
ciam actividades naquele lugar 
que agora se tornou um terreno 
baldio e mais perigoso de se cir-
cular à noite, mesmo com a es-
quadra da Polícia por perto.
Nenhum registo histórico exis-
te sobre este centro informal 
de comércio que influenciou  a 
dinâmica do mercado paralelo, 
muito menos se sabe do des-
tino dado ao dinheiro que era 
recolhido aos vendedores pela 
administração,para pagamento 
de uma taxa diária.
Até onde a nossa reportagem 
sabe é que, segundo informações 
recolhidas numa reportagem 
efectuada  durante a existência 
do mercado, os valores eram 
dirigidos no final do dia para as 
instalações da Administração 
Municipal do Sambizanga.
Tal como a morte de um 
gato(mesmo tendo sete vidas),o 
Roque acabou por ter a história 
do antigo mercado da Calemba  
em finais dos anos 80, arredo-
res da Tourada, no município da 
Maianga.Os vendedores daquela 
praça “emigraram” para  lá  por-

que alí seria construido o Palácio 
da Cultura, obra que não passou 
de uma promessa.
Desta forma, o mercado  foi se 
agigantando em forma e dimen-
são, fazendo fronteiras com as 
ravinas das barrocas que dão 
para o bairro da Boavista.
O que circulava sobre o merca-
do era a delinquência e o facto 
de se encontrar tudo ou quase 
tudo, acompanhando um pouco 
da evolução tecnológica que a 
sociedade angolana registava 
porque até um telemóvel encon-
trava solução em caso de avaria 
Depois de muitos anúncios de 
evacuação, entre promessas de 
melhoria na década de 90, com a 
construção de um muro que não 
foi concluído, o Roque Santeiro, 
nome inspirado numa novela 
brasileira exibida pela TPA  , foi 
banido, para alegria de uns que 
pensam na requalificação do 
Sambizanga e tristeza de outros 
que não sabem como sustentar 
as suas famílias porque de lá vi-
nha o seu ganha-pão.
A notícia não caiu bem a mui-
tos que são agora, por via das 
circunstâncias,obrigados
a venderem no novo mercado do 
Panguila mas o espaço não cor-
responde a quantidade de  vende-
dores.                                             EG

“ANTES NãO precisavamos de 
ir à linha férrea, onde existia 
um mercado  para  comprar as 
nossas coisas de casa ou de 
procurar as pracinhas” disse 
um morador da rua da Capela, 
uma das mais conhecidas no 
interior do Sambizanga, mais 
próximas daquele mercado. 
Julinho ( como ele mesmo se 
identificou) disse que muitas 
vezes se sente na necessida-
de de ir até ao mercado do 
S.Paulo onde as coisas são, de 
certa forma mais caras porque 
os que lá vendem compravam 
produtos no grande mercado 
que era o Roque.
Para ele, a evacuação do Ro-
que, embora seja benéfica em 
alguns aspectos, “parece um 
«after party» de um momen-
to festivo pouco agradável 
para quem fazia daquilo a sua 
vida”, não só os vendedores 
como todas as outras pessoas 
que nela se confinavam ainda 
que por alguns momentos, 
apenas para comprar um saco 
de água ou um quilograma de 
fuba.
Para Fadi El Bachouti, de na-
cionalidade libanesa, a extin-
ção do mercado é um mal ne-
cessário que trouxe prejuízos 
para muitos negócios, princi-
palmente para os armazenis-
tas, grupo do qual faz parte, 
tendo que fazer “jogo de cin-
tura” para inverter a situação, 
direccionando os negócios 
para outros lugares, abrindo, 

inclusive, sociedade com 
donos de outros estabe-
lecimentos para que o 
seu trabalho não ficasse 

parado.E.G.

Um espaço com mais 
de sete vidas...

moradores 
estendem 
o percurso 

Para comprar produtos

QUEm, POR VIATURA, se 
movimentasse para a Pe-
trangol ou Cacuaco, usando 
como trajecto a rota que 
passa pelo mercado Roque 
Santeiro sente agora algu-
ma calma naquela estrada 
que era agitada de Terça-
feira à Domingo, tornando a 
vida dos condutores  menos 

complicada. Siumara dos 
Reis, moradora do complexo 
de Ecocampo, em Cacuaco, 
confirma tal facto. 
Aquela estudante do Colégio 
Alpega usa aquela via du-
rante a semana e confessa 
que “há uma grande dife-
rença entre o tráfego que se 
registava no tempo em que a 

praça estava ali instalada”. 
Das cinco horas da manhã 
até o pôr-do-sol, conta a in-
terlocutora, a agitação não 
parava, num “entra e sai” de 
todos que acorriam àquele 
que já esteve entre os gran-
des mercados a céu aberto 
de África.                         
                                              E.G.

Automobilistas menos afogados
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Adquira um Kit DStv e ofereça à sua família um Natal muito especial.
Com muitos desenhos animados para os mais novos, música para os jovens,
telenovelas para as mães, notícias e desporto para os mais velhos.
E porque é Natal a DStv oferece-lhe o Kit mais a instalação por apenas 15000kz. 
Boas festas e bons programas.





Assim mesmo apresentado, num 
espectáculo sofrível, deprimente, 
o novo governador de Luanda está  
“condenado” a não falhar na difí-
cil tarefa de dar  dignidade à cidade 
capital. Levado ao colo pelo “ soba 
grande” que quase lhe  arrancava o 
braço de tantos esticões, qual ma-
rioneta, José Maria  dos Santos es-
tá obrigado a dar mais água, mais 
energia, mais e melhores hospitais 
e centros de saúde e tudo o mais 
que  uma grande urbe  necessita pa-
ra se manter.
A teoria do “protector” não tem  em 
conta a realidade e as dificuldades 
por que tem passado o país nestes 
trinta e cinco anos de independên-
cia para suprir essas necessidades 
básicas da população. Afinal, para 
ele, as pessoas não reclamam do sa-
neamento, apenas  da falta de água 
e energia! Teses populistas que es-
tão, também, na génese dos graves 
problemas  que foram sendo  acu-
mulados na gestão da cidade e que  
contribuem para a anarquia  e falta 
de  autoridade que trouxeram o ca-
os e hoje se quer combater.
Afinal, ficou a saber-se, o novo go-
vernador “é filho do partido”, su-
bentendendo-se que a sua ante-
cessora deveria ser a “enteada” dos 
homens de vermelho e preto da rua 
da Liberdade e, por arrasto, do  rei-
no dos dízimos… o que pode  con-
substanciar  uma teoria de cons-
piração entre  quem manda nas 
estruturas do partido no poder em 
Luanda e quem governa a provín-
cia, se não alinhar nas mesmas teo-
rias e práticas eleitoralistas.
Pena  é que o “pai” não assuma ele 
próprio o comando para pôr em prá-
tica as suas políticas e se consume 
em Luanda o casamento que já se 
deu em boa parte  das restantes pro-
víncias de Angola. 
Provado  ficou também que a solu-

ção estava a ser preparada  labora-
torialmente, só que Luanda  não é 
nenhum tubo de ensaio e precisa 
muito mais que a militância e boa 
vontade dos camaradas e das igre-
jas por si arregimentadas para ser 
uma cidade onde se possa viver com 
alguma dignidade, com os proble-
mas básicos resolvidos.
Até porque não tarda vêm  aí elei-
ções e apesar de não haver oposi-
ção digna desse  nome, qualquer 
maior abstenção ou vitória menor 
será uma derrota para o novo ritmo 
monocórdico que se quer implantar 
à custa do  oportunismo de dança-
rinos de salão, com passes apren-
didos   nas noites boémias  onde se 
ensaia a  melhor forma de entrar no 
clube de privilegiados que  se rogam 
o direito de serem proprietários do 
país que deveria ser de todos.
As promessas repetidas  no acto  
que marcou o aniversário do MPLA 
em Luanda não são mais do que o 
desejo de qualquer dos habitantes 
da capital, cansados, isso sim, de 
as ouvir reiteradamente sem que se 
vejam melhorias  efectivas. Quem 
é que aqui vive e não quer deixar a 
chatice de se preocupar com a água 
que nunca corre ou corre mal e im-
própria para consumo, de em pleno 
século XXI viver na penumbra e na 
insegurança da escuridão? De ter 
uma casa condigna, em bairros or-
ganizados, onde haja escolas e hos-
pitais ou centros de saúde decen-
tes? Com transportes  estruturados 
e sem esgotos a céu aberto? Áreas 
de lazer, de desporto e  cultura?
Esse  é o desejo básico de todo e 
qualquer morador de Luanda, in-
dependentemente da sua preferên-
cia  político-partidária, extracto so-
cial, cor clubista ou opção religiosa. 
É, no fundo, a vontade de todos os 
angolanos  em toda a  extensão ter-
ritorial que gostariam de ter melhor 
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Há outras compo-
nentes da recon-
ciliação que não 
podem ser igno-
radas em nome 
de uma represen-
tatividade que se 
reconhece legíti-
ma mas que não 
deve ser usada 
para  ostracizar 
quem quer que 
seja, porque em 
democracia  as 
minorias também 
têm direitos e de-
vem ser respeita-
das

Víctor 
SilVa

o “salvador”

carta ao Director

qualidade de vida, que se equiva-
lesse mais com os  recursos  natu-
rais  que o país  possui e produzem 
riqueza que precisa ser melhor dis-
tribuída!
Um país menos vergado aos dogmas 
partidários e  mais virado para as 
necessidades das pessoas que estão 
muito para lá  das  disputas políticas 
e têm a ver  com elementos tão sim-
ples  como ter a  garantia de fazer  
pelo menos uma refeição condigna  
por dia fugindo do espectro da fome 
e da miséria com que a maioria dos 
angolanos infelizmente ainda vive.
Onde os heróis sejam reconhecidos 
e respeitados por todos e não ape-
nas por alguns, na sequência de  
políticas discriminatórias que não 
se compadecem com o espírito de 
reconciliação nacional importante 
para  assegurar a estabilidade que 
garante o progresso. Separar o que 
é nacional  do que é interno, não 
os confundindo e misturando para 
que uns não se sintam menos que 
outros porque a história tem de ser 
feita de forma desapaixonada e sem 
estigmas de preconceitos que leva-
dos ao extremo podem significar o 
regresso a situações que ninguém 
quer ver repetidas mas que alguns 
insistem em acirrar com as suas prá-
ticas de exclusão.
As grandes  questões  nacionais de-
vem merecer o maior consenso pos-
sível e na política há que se saber ser 
flexível quanto baste para procurar 
os equilíbrios indispensáveis à pa-
cificação e a estabilidade. Sobretu-
do num país como o nosso, marca-
do por décadas de conflito armado 
e cujas  feridas não se apagam  em 
apenas oito anos de paz militar. Há 
outras componentes da reconcilia-
ção que não podem ser ignoradas 
em nome de uma representatividade 
que se reconhece legítima mas que 
não deve ser usada para  ostracizar 

quem quer que seja, porque em de-
mocracia  as minorias também têm 
direitos e devem ser respeitadas.
Seguir por  caminhos da muscula-
ção,  do posso-mando-e-faço,  não 
será a melhor solução para se obte-
rem os consensos  necessários pa-
ra uma bem sucedida política de 
reconciliação nacional. Nem é pre-
ciso sair  das nossas  fronteiras pa-
ra se aferir o  erro de  medidas se-
melhantes e as consequências  daí 
resultantes.
Todo o cuidado é pouco  na aborda-
gem de algumas situações que têm 
a ver com a  história recente de An-
gola, desde os tempos da luta de li-
bertação nacional contra  a  colo-
nização portuguesa. Há datas e  
personagens incontornáveis des-
sa longa caminhada que não devem 
ser ignorados por circunstancialis-
mos ou caprichos de ocasião.
Às vezes é melhor não fazer as coi-
sas do que fazê-las apressadamen-
te com o risco de se obterem  re-
sultados perversos. Ainda por cima 
quando colidem com outros sinais  
que nos vão sendo dados e que até 
pouco  tempo se pensavam impos-
síveis.
Os feriados, as condecorações e o 
Orçamento de Estado devem ser do 
maior consenso possível  para que 
todos se reconheçam  neles  como 
datas, feitos e programas  impor-
tantes, independentemente dos 
protagonistas e Arranjar artifícios 
e impor   os ditames  partidários 
em nome da maioria sugerem  ac-
tos de esperteza saloia que apenas 
massaja o ego de quem  repetida-
mente confunde a árvore com a flo-
resta apenas para dourar a folha de 
serviço que pode franquear a porta 
do regabofe, pouco se importando  
verdadeiramente com aqueles que 
não se cansam de repetir estarem a 
representar.

ElEiÇÕES  Na caSa DE aNGola EM liSBoa
No dia 2010-12-10 tomaram assento na Mesa 
Eleitoral para os corpos sociais da Casa de 
Angola, o presidente da Mesa Eleitoral – Jú-
lio Corrêa Mendes, o Presidente do Conselho 
Fiscal – Vitor Ramalho, o 1º secretário – José 
Manuel Tocha, o 2º secretário – Óscar Fernan-
des e os associados Coelho da Silva e Severino 
Bual, candidatos da lista oponente. Ambos 
posicionaram-se mais à direita do presidente 
da mesa eleitoral.
Estes dois últimos associados e candidatos da 
lista oponente foram nomeados escrutinado-

res o que, todos os antecedentes o justificam, 
pela decorrência das infracções graves, objec-
to de participação pela nossa lista “A Mudança 
Necessária”, das quais nenhuma foi contesta-
da por meios válidos que tenham chegado ao 
nosso conhecimento.
A presença dos ditos escrutinadores constitui 
na prática uma violação grave do Artº 76º Nº 2 
dos estatutos da Casa de Angola, determinan-
do a nulidade da Assembleia Geral de pleno 
direito, como consequência legal imediata.
Aliás já haviam sido introduzidos um requeri-
mento por parte da lista “A Mudança Necessá-

ria” precedendo um embargo que devidamen-
te fundamentado, incluía que os membros da 
referida lista se submeteriam a sufrágio sob 
protesto. Posteriormente foi feito um outro 
requerimento com base numa gravação da 
parte de um dos integrantes da nossa lista, o 
jurista Dr Orozco Paneiro.
Deve ser tomada em consideração em todo o 
contexto factual em apreciação, o somatório 
de infracções de extrema gravidade, nomea-
damente por se verificarem na antecipação 
de um processo eleitoral, sujeito necessaria-
mente a procedimentos cautelares.

Na sua totalidade, foram objecto de queixas 
formuladas oportunamente quer aos órgãos 
sociais da Casa de Angola, quer até às indivi-
dualidades institucionais – Sr Embaixador da 
República de Angola e  a Srª Cônsul.
Tomámos conhecimento que o presidente 
da Mesa Eleitoral – Dr Júlio Correia Mendes, 
ao tentar coligir os dados para a elaboração 
da acta, confrontou-se com “irregularidades 
insanáveis” e como jurista que é, não podia 
pactuar com tais fraudes, pelo que não redi-
giu nem assinou a acta e em acto contínuo 
demitiu-se tornando nula a Assembleia Elei-
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Havia decidido que a última 
conversa sobre este tema inci-
diria exclusivamente sobre o 
que se pode fazer para acudir 
as esquecidas populações ru-
rais e dar um passo certo no 
combate à fome. Contudo, os 
recentes acontecimentos rela-
tivos à governação de Luanda 
obrigam-me a um comentário 
adicional e a reduzir o espaço 
do que me propunha escre-
ver.
A nova era uma vez mais 
anunciada só terá sentido se 
houver uma mudança radical 
nos métodos de governação, 
pois já o mais-velho Einstein 
dizia que não faz qualquer 
sentido esperar resultados di-
ferentes persistindo na mesma 
metodologia. Novos métodos 
significam muito mais do que 
mudar pessoas. Significam 
avaliar, de forma participati-
va, o que correu mal, aprender 
lições e atacar as causas dos 
problemas. Significam, tam-
bém, uma outra atitude da co-
municação social pública. Não 
se pode continuar a debitar 
elogios a novas eras, depois 
de se ter jurado, antes de de-
clarações do Presidente, que a 
era anterior estava bem. Uma 
comunicação social deste tipo 
nunca contribuirá para a solu-
ção dos problemas de Luanda.   
Uma das causas desses proble-
mas radica no abandono a que 
estão votadas as populações 
rurais, que procuram alter-
nativas para os seus meios de 
vida, uma vez que a actividade 
agrícola não tem o apoio devi-
do e nunca mais se resolve a 
questão do comércio nas áre-
as rurais. Basta analisar como 
a sua população cresceu des-
de 2002, estimando-se agora 
que já tenha ultrapassado os 
seis milhões, ou seja, que um 
em cada três angolanos vive 
na capital. Arrepiante! 
Não é por acaso que uma co-
muna no Kuanza Sul viu redu-
zida em um terço a sua popula-
ção nos últimos três anos. Que 
em grande parte das aldeias 
do Huambo os jovens saem 
todos os anos, principalmente 
para Luanda, para ganharem 
em três meses aquilo que não 

ganham a produzir milho du-
rante um ano. Que num muni-
cípio de Malanje um grupo de 
jovens me tenha dito que não 
permaneceriam lá porque não 
tinham nenhuma perspectiva 
de vida, e “a agricultura é uma 
coisa só para desenrascar, os 
outros até te fazem pouco”. 
Que, noutro município, os 
professores bazam porque 
não têm condições de vida e 
de trabalho. Que, ainda mais 
chocante, na aldeia de Jungo, 
próxima da capital de provín-
cia mais próxima de Luanda, 
Caxito, segundo a insuspeita 
TPA (notícia de 2 de Dezem-
bro último), a população só 
sobrevive graças à caça (eu 
havia dito o mesmo sobre uma 
região do Kuanza Norte na úl-
tima conversa) e uma criança 
tenha afirmado à reportagem 
que os seus pais haviam-na 
tirado da escola para ganhar 
600 a 800 kuanzas por dia a 
esfolar animais caçados. 
O problema de Luanda e de 
outras cidades não se resol-
verá enquanto o Executivo, 
entre outras coisas, não im-
plementar uma estratégia 
adequada de desenvolvimen-
to rural. Que se baseie no pró-
prio Programa do Governo, 
não implementado porque se 
dá prioridade a projectos que 
comem muito dinheiro sem 
os correspondentes resul-
tados. Desde há anos venho 
chamando a atenção para o 
enorme erro que representa 
o Projecto Aldeia Nova. Por 
favor, analise-se o resultado 
de um investimento de mais 
de 150 milhões de dólares, 
aprenda-se a lição, corrija-se 
o que ainda é possível corri-
gir e evitem-se novos erros. 
Neste caso não se tiveram em 
conta, por exemplo, apesar 
das sugestões de muitos, os 
trabalhos do Professor Maria-
no Feio, um dos portugueses 
que mais contribuiu para o 
conhecimento do território 
e denunciou com números e 
outros fundamentos os erros 
cometidos na Cela ao longo de 
décadas. Ignorou-se, igual-
mente, o estudo de Gerald 
Bender sobre o mesmo colo-

nato. Mas ouviu-se quem não 
conhecia nada sobre o assun-
to e cometeram-se os mesmos 
erros anteriores. E continuam 
a ser aprovados projectos que 
não têm condições para an-
dar, como o da cultura do al-
godão no Kuanza Sul e muitos 
outros.
Ouvimos este ano de repre-
sentantes do Executivo as 
virtudes do crédito de campa-
nha, aprovado há quase dois 
anos, mas que só agora come-
çou a ser implementado. É um 
passo, mas está longe de ser 
a solução. Desde logo porque 
a sua execução está a encon-
trar barreiras burocráticas e 
debilidades de capacidades, 
pessoais e institucionais. De-
pois, porque um Programa de 
Desenvolvimento Rural não se 
pode resumir ao crédito. Até 
temos já outros instrumentos: 
o Programa de Extensão Ru-
ral, o Programa de Promoção 
do Comércio Rural e a Estraté-
gia de Segurança Alimentar. 
Bastaria dotá-los de recursos 
e capacidades. Só que o pri-
meiro tem vindo a arrastar-
se por falta de recursos, pois 
nos dois últimos anos quase 
não houve dinheiro para além 
do gasto com salários e com 
despesas correntes. O segun-
do, depois do fracasso da era 
PRESILD e aprovado há mais 
de um ano, nem sequer come-
çou a ser implementado, sem 
que aos cidadãos seja dada 
alguma explicação sobre am-
bos os factos, e sem que a co-
municação social – incluindo 
a privada – se preocupe com 
o assunto. Em princípio es-
tará tudo bem nesta era. Até 
ver. Até que o Presidente diga 
que está mal, e pergunte, por 
exemplo, porque os centros 
de recolha de produtos frescos 
instalados há cerca de dois 
anos no Chinguar, na Calenga 
(Caála) e na Gabela permane-
cem encerrados. 
E.T. Quando é que a nossa co-
municação social deixará de 
dizer absurdos como o de que 
o Moxico e o Kuando Kubango 
podem ser o celeiro do Mundo 
(sic)?

*Coordenador do OPSA

independência e fome (iii)Ler a cidade

CONVERSA
NA MULEMBA
Fernando Pacheco*

Opinião

como Ler a cidade de Luanda, se ela 
se nos apresentasse como a página de um 
livro aberto? Numa primeira leitura se 
nos aparecia como uma cidade em cama-
das, uma espécie de pastel de mil folhas. 
A base, central, é composta por um ur-
banismo de feitura modernista, mais ou 
menos coeso, sobretudo se atendermos 
que foi quase toda ela construída num 
espaço de tempo relativamente curto. O 
aumento da procura de produtos colo-
niais, café de algodão, ditou a expansão 
da malha urbana, que conheceu o apo-
geu nos anos 60, com a ênfase da política 
colonial no povoamento branco. 
Hoje a cidade de Luanda traz outras mar-
cas, a que se sobrepuseram dois outros 
momentos. Um de crise, dos anos 70, e 
80, com a abandono das pessoas para as 
quais a cidade tinha sido feita, e a ocu-
pação desta pelos populares dos musse-
ques coloniais. E ainda sobreposta a ela 
um outra camada, da mais recente ex-
pansão, esta ligada aos “booms” cíclicos 
do preço de petróleo. 
O que torna Luanda uma cidade sui ge-
neris, é que estas camadas não se encon-
tram distribuídas por áreas, ou partes da 
cidade, como em grande parte de Lisboa, 
ou Nova Iorque, cidades que conheço 
bem. Luanda não é assim. A experiência 
de andar pela cidade, força o caminhan-
te a confrontar-se em todos os instantes 
com uma constante sobreposição de ca-
madas. Reparem, por exemplo, no largo 
do Quinaxixi, verdadeiro “ground zero”, 
do urbanismo em Luanda, o sítio interes-
sante para ensaiar a leitura da cidade. 
Vasco Viera da Costa, arquitecto colo-
nial, não desenhou apenas o mercado 
do Quinaxixi. Ele desenhou a praça tam-
bém: um imenso largo no centro, do qual 
irradiam largas avenidas para os vários 
cardiais da cidade. A ideia sobrejacente 
à edificação da urbanização do mercado 
e praça do Quinaxixi é o triunfo de uma 
escola de arquitectura, a modernista: o 
triunfo, sobretudo, da técnica do betão 
que permitiu construir em altura.   
Eu já lamentei (nas páginas deste jor-
nal) mais do que lamento hoje, a perda 
do Mercado do Quinaxixi. Foi feito para 
uma cidade que nunca contou ser capi-
tal, mas sim um centro de uma periferia 
colonial. Eu preferia no entanto que o 
mercado tivesse sido substituído por um 
espaço que desse valor à cultura. Toda-
via, o facto de vir a ser substituído por 
um centro comercial e unidade habita-
cional, dá uma ideia da marcha evolutiva 
da cidade. 
A mais séria das diferenças, entre o tra-
çado modernista da cidade e a sua mu-

dança contemporânea, remete-nos para 
questões de autoria, ou propriedade in-
telectual. A cidade de Luanda, nos seus 
traçado colonial, foi feita para ser apre-
ciada, obra de arte. Os edifícios têm auto-
res, as soluções urbanísticas têm concei-
tos. Imaginem que Vasco Vieira da Costa, 
um dos mais importantes urbanistas da 
cidade, chegou a propor a expansão da 
cintura verde (a que experimentalmente 
foi feita no Alvalade), como forma de se-
parar os musseques do centro, isolando 
este último, não apenas de mosquitos, 
mas sobretudo da grande massa de afri-
canos cuja presença era indesejável nas 
partes mais afluentes da cidade. 
A direcção para a qual a cidade parece 
evoluir oblitera radicalmente a ideia de 
autoria, propriedade intelectual, ou con-
ceito. Na ausência de um discurso sobre 
a cidade, temos de talvez de nos socor-
rer do trabalho do arquitecto holandês 
Remmnet Koolhass. É importante referir 
que Koolhas trabalhou em Lagos, na Ni-
géria, uma cidade que é a personificação 
do caos, da entropia. Em pelo menos um 
ensaio, propõe o conceito de junkspace 
(espaço-lixo). Muito provavelmente o 
que vai nascer do caos do Quinaxixi. Tor-
res, revistadas a vidro, desenhadas por 
grupos de técnicos, que desprezam arte.  
Estes espaços, provavelmente formarão 
heterotopias, que na visão do teórico 
francês Michel Foucault, são como que 
espaços de evasão que se abrem como 
camadas dentro de espaços concretos. 
Imaginem motéis, à beira da estrada, 
onde apressados casais se entreguem a 
formas de comércio sexual, sancionada 
pela sociedade (como o adultério). 
O que tornará estes novas construções 
em heterotopias é provavelmente a tec-
nologia da refrigeração do ar, ou o ar 
condicionado. Imaginem estes espaços, 
como parênteses de ar fresco, tempe-
ratura controlável, de vidros, cor e luz, 
dentro do espaço de clima tropical, da 
poeira, e do bulício da cidade. Os novos 
espaços, em Luanda, que nascem da des-
truição do velho, têm igualmente marca 
de uma certa heterotopia, que na nossa 
linguagem é traduzida pela frase: “este 
edifício podia estar em qualquer parte 
do mundo”.  
Mas para mundo angolanos, o espaço 
da cidade é a ainda o da sobrevivência, 
o de mais um dia de vida. A cidade de 
Luanda lê-se, pois,  como estratificada, 
em camadas que se sobrepõem, mas que 
raramente se interpenetram, entre o mo-
dernista, ou o que vinha antes, o caos, 
e as heterotopias da arquitectura mais 
contemporânea.  

   Falando em miúdos

António Tomás



absolutamente de todos os angolanos, 
sem excepção, e que não há angolanos 
mais angolanos que outros, porque 
uns pegaram em armas e outros foram 
presos pela PIDE, desde logo porque a 
maioria dos angolanos, não fez nem 
uma coisa nem foi vítima da outra..

A
o dar por concluída a leitura 
da entrevista que V. conce-
deu a este jornal, saiba Dr. 
Dino Matrosse, que para se 

afirmarem na sociedade, os cidadãos 
deste país não têm de ser traficantes de 
influências, não têm de estar filiados 
em partidos, nem exibir uma ‘golden 
share’ ou serem prostituídos por troca 
de funções ministeriais para, depois, 
viajarem alegre e indecorosamente en-
tre os negócios e a política. 
Ao dar por concluida a leitura da en-
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Palavra na Hor@gá Gustavo costa

Director-Adjunto

…e o ‘outro’, dr. dino matrosse?
M

eu caro dr. dino matros-
se ou se preferir, exmo 
Senhor Julião mateus 
Paulo, ou ainda se, ideo-

logicamente, melhor lhe assentar, 
Camarada Secretário Geral,
‘ Os amigos do Presidente’ era o Horagá 
que tinha agendado para esta semana 
mas o tempo, corroído por uma retó-
rica nada conciliadora, acabou por ser 
esmagado por um refúgio de penden-
tes e de ressentimentos mal disfarça-
dos. O medo de ver a bomba estilhaçar 
e os seus pedaços incrustarem-se no 
corpo e na alma do ‘Outro’, fez com que 
me detivesse nas considerações que V. 
teceu há uma semana, a propósito da 
atribuição das medalhas comemora-
tivas de mais um aniversário da nossa 
Independência e decidisse, prioritaria-
mente, expor-lhe, em cima da hora, o 
que me vai na alma:
Ao dar por concluída a leitura da entre-
vista que V. concedeu a este jornal, a 
mesma consideração que me é devida a 
figuras como o senhor, enquanto com-
batente da luta de libertação nacional, 
estendo-a, sem excepção, a todos os 
angolanos e portugueses anti-fascis-
tas, que independentemente da sua 
veia partidária, se entregaram, de alma 
e coração, à nossa causa nacionalista.
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
não me move qualquer pretensão de 
reivindicar condecoração alguma. Tão 
pouco fiz pelo meu país, que tenho 
plena consciência de que nada tendo 
feito, logo, não a mereço. Ao dar por 
concluída a leitura da entrevista que V. 
concedeu a este jornal, creia Dr. Dino 
Matrosse que, intrigado, fiquei sem sa-
ber por que, em plena era de reconcilia-
ção nacional, haveria de ser fomentada 
discórdia em torno da atribuição da 
medalha ‘11 de Novembro’.
Ao dar por concluída a leitura que V. 
concedeu a este jornal, creia Dr. Dino 
Matrosse, que percebi porque é que al-
gumas pessoas foram justamente con-
decoradas, mas não entendi porque é 
que outras, que deveriam igualmente 
tê-lo sido, não o foram, mesmo que em 
determinado momento da nossa histó-
ria, tivessem estado do ‘outro lado’ da 

A reconciliação 
nacional 
pode ter sido, 
temporariamente, 
suspensa para obras, 
que se sabe sempre 
quando começam, 
mas nunca, quando 
acabam...
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barricada, mesmo que entre elas exis-
tam figuras proscritas. 
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
creia Dr. Dino Matrosse, que muitos ou-
tros angolanos, religiosos, académicos, 
funcionários públicos e outros cida-
dadãos eméritos, que não trouxeram 
mercenários, nem combateram ao lado 
dos racistas sul-africanos, mas também 
não pegaram em armas, nem participa-
ram em luta clandestina alguma e nun-
ca foram presos políticos, sentiram-se 
desolados ao terem sido atingidos por 
um anti-democrático soco, que trinta 
e cinco anos depois da nossa Indepen-
dência, ameaça embrulhá-los de novo 
no arame farpado e atirá-los de volta 
aos tempos coléricos do Muro de Ber-
lim...
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
socorri-me, Dr. Dino Matrosse, do jor-
nalista e escritor polaco Ryszard Ka-
puscinski para perceber por que razão, 
a muitas pessoas, ainda causa repulsa a 
existência do “Outro”, como se “O Ou-
tro” expelisse a peste negra e estivesse 
condenado à destituição humana.
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
repugna-me ver artificialmente, por 
inseminação, ‘O Outro’, como eterna 
fonte geradora de divisão, de devasta-
ção ou de ruína. Ao dar por concluída 
a leitura da entrevista que V. concedeu 
a este jornal, custa aceitar, Dr. Dino 
Matrosse, que os militantes do MPLA 
(sobre alguns dos quais não nos esque-
çamos que recai também a suspeição 
de terem colaborado com a PIDE ou de 
terem viajado pelas estradas da corrup-
ção e da lumpenagem…) possam ser os 
únicos merecedores da outorga da me-
dalha «11 de Novembro», cabendo ‘aos 
outros’, a transfiguração da sua consci-
ência, a amputação da sua liberdade, a 
oferta de um cargo governamental, de 
uma casa, de uma viatura de luxo ou o 
título de ‘combatente da liberdade’ por 
cooptação e não por convicção…
Ao dar por concluída a leitura da entre-
vista que V. concedeu a este jornal, sai-
ba, Dr. Dino Matrosse, que a Indepen-
dência é património pertença de todos, 

trevista que V. concedeu a este jornal, 
saiba, Ex.mo Senhor Julião Mateus 
Paulo, que milhões de outros angola-
nos, dentro e fora do país, têm sabido 
resistir à tentação de mergulhar nessa 
promiscuidade, na esperança de que, 
a ‘legitimidade revolucionária’, jamais 
voltará a sobrepor-se à legalidade de-
mocrática. Ao dar por concluída a leitu-
ra da entrevista que V. concedeu a este 
jornal, não pude, Exmo Senhor Julião 
Mateus Paulo, senão apor a minha assi-
natura contra a tentativa de ver desen-
terrada das trevas da história a cultura 
da exclusão.
Ao dar por concluída a leitura da entre-
vista que V.exa concedeu a este jornal, 
creia, Ex.mo Senhor Julião Mateus Pau-
lo, que não quis acreditar no inacredi-
tável, depois de ter assistido à grandeza 
de espírito, de genuína reconciliação 
entre os angolanos, protagonizada pelo 
Ex.mo Senhor Presidente da República, 
Eng.º José Eduardo dos Santos. Ao dar 
por concluída a leitura da entrevista que 
V. concedeu a este jornal, fiquei com a 
sensação de pairar no ar a ameaça de 
que a reconciliação nacional possa ser, 
temporariamente, suspensa para obras, 
que se sabe sempre quando começam, 
mas, nunca, quando acabam... 
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
que fazer, Camarada Secretário-Geral, 
de homens como Papa Pinok, Holden 
Roberto,  Jonatão Chingunji, e tantos 
outros, que não tendo estado ‘do seu  
lado’, ousaram, ‘do outro lado’, também 
lutar contra a presença do colonialismo 
português no nosso país?   
Ao dar por concluída a entrevista que V. 
concedeu a este jornal, é avisado, Ca-
marada Secretário-Geral, saber que, ao 
insistir em colocar uma grilheta sobre 
‘O Outro’, há sempre o perigo de um dia 
ficar sozinho e de, à sua volta, crescer o 
deserto de um feudalismo político que 
não faz falta a ninguém.
Ao dar por concluída a leitura da entre-
vista que V. concedeu a este jornal, dei 
por mim a ver o Camarada Secretário-
Geral destapar a sua abominação orgâ-
nica pelo ‘O Outro’, como se ‘O Outro’ 
não tivesse sido gerado pela mesma 
Pátria e estivesse condenado a esbarrar 

eternamente num Muro em lugar de lhe 
estendermos uma ponte… 

A
o dar por concluída a leitura 
da entrevista que V. concedeu 
a este jornal, percebo melhor, 
Camarada Secretário-Geral, 

por que não conseguimos fazer uma 
verdadeira catarse nacional, e porque 
é que, encharcados de ódio, o brilho 
de nacionalistas como Viriato da Cruz, 
Mário Pinto de Andrade, Azancout de 
Meneses, Matias Miguéis, João Vieira 
Lopes, Artur Pestana ‘Pepetela’  e tan-
tos outros, dignos de preencher a nossa 
toponímia e de figurar no panteão dos 
monumentos nacionais, continua apa-
gado da nossa História...
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
o tempo, Camarada Secretário-Geral, 
encarregou-se de fazer de nós criaturas 
avessas à imagem romântica, repleta de 
humanismo, contida no perdão esten-
dido por Nelson Mandela ao seu carce-
reiro, apôs 27 anos de cárcere. 
Ao dar por concluída a leitura da en-
trevista que V. concedeu a este jornal, 
entendo agora, Camarada Secretário-
Geral, a razão pela qual o ‘espirito man-
deliano’, como lhe chamou o agrónomo 
Fernando Pacheco, não se adapta aos 
nossos fusos horários…
Ao dar por concluída a leitura da entre-
vista que V. concedeu a este jornal, bem 
vistas as coisas, afinal, nem deveríamos 
ficar surpreendidos, já que vivemos 
num Estado ainda traumatizado por 
uma doentia partidarização, onde a 
simpática figura do Dr. Dino Matrosse é 
uma sorridente imitação do Ex.mo Se-
nhor Julião Mateus Paulo, que por sua 
vez, não é mais do que uma reprodução 
do inflexível e insensível Secretário-
Geral do MPLA…
Portanto – deve concluir-se – tudo o 
que foi dito, foi dito, está dito e muito 
bem dito, na óptica de quem o disse. 
Mas, na óptica de quem leu o que o 
Camarada Secretário-Geral disse, não 
é bem assim. Ou seja, a reconciliação 
nacional, mais uma vez, pode ter sido 
golpeada pelas costas e o sol, afinal, 
pode não brilhar para todos. Como, ali-
ás, está visto, e agora revisto, que não 
brilha…





O GOvernO de Moçambique negou 
as informações tornadas públicas 
pelo portal WikiLeaks, segundo as 
quais dirigentes do Estado e outras 
figuras da política nacional estariam 
implicadas em actividades ilícitas.
Num comunicado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
o Governo moçambicano afirma que 
se distancia do conteúdo dessas in-
formações.
“Essas informações não têm qual-
quer base de sustentação e aten-
tam contra a imagem, o prestígio e o 
bom-nome do Estado moçambicano 
e dos seus dirigentes”, refere o co-
municado.
Na  semana passada o portal WikiLe-
aks divulgou documentos da Embai-
xada dos Estados Unidos em Maputo 
segundo alguns dos quais em Mo-

çambique o poder político ao mais 
alto nível está comprometido com o 
narcotráfico, envolvendo até o Pre-
sidente da República, Armando Gue-
buza, e o seu antecessor, Joaquim 
Chissano.
Em comunicado, o Governo diz que 
são informações “susceptíveis de 
prejudicar a dinâmica das relações 
internacionais”.
O Governo de Moçambique reafir-
ma o seu cometimento na preven-
ção e combate a actos ilícitos, que 
constituem obstáculos à sua agen-
da nacional de luta contra a pobreza 
e desenvolvimento, e mantém o em-
penho na promoção das boas rela-
ções de amizade, solidariedade e co-
operação com todos os Estados.
Manuel Tomé, antigo secretário-ge-
ral e actual deputado da FRELIMO , 

também acusado de receber comis-
sões e subornos, disse que quando 
leu os telegramas sentiu vontade de 
rir pelo absurdo das acusações.
“Eu não faço coisas do género, eu 
não recebo comissões ou subornos”, 
disse Manuel Tomé à AIM, Agência 
de Informação de Moçambique.
Manuel Tomé também desmentiu 
qualquer laço de parentesco com 
Joaquim Chissano (como é referido 
nos telegramas). O antigo Presiden-
te de Moçambique também já tinha 
negado que fosse da família de Ma-
nuel Tomé.
De acordo com o Wikileaks,  Arman-
do Guebuza terá também recebido 
uma comissão entre 35 e 50 milhões 
de dólares no negócio da compra da 
Hidroeléctrica Cahora Bassa a Por-
tugal.

espionagem de bar ou   
cabala contra Moçambique?  

Acusações do Wikileaks 
O antigO Presidente de Mo-
çambique Joaquim Chissano 
classificou os documentos di-
vulgados pelo portal Wikileaks 
como “mentira grossa” , negan-
do qualquer envolvimento com 
narcotráfico e classificou os do-
cumentos divulgados pelo por-
tal WikiLeaks como “mentira 
grossa”. “Gostaria de saber em 
que é que me ligam ao narcotrá-
fico”, disse Joaquim Chissano 
, garantindo que é tudo menti-
ra e duvidando que a Embaixa-
da dos Estados Unidos tenha al-
guma informação.´“Diz-se que 
o Manuel Tomé (líder da banca-
da parlamentar da FRELIMO) re-
cebia dinheiro e que era meu fa-
miliar. Nunca foi meu familiar. O 
que me parece que dão a enten-
der é que estão a tentar meter o 
meu nome a todo o custo”, de-
fendeu-se o antigo chefe de Es-
tado moçambicano.
Após a Guiné-Bissau, Moçambi-
que tornou-se “o segundo lugar 
africano mais activo para a ac-
tividade dos traficantes de dro-
ga”, relatou num telegrama, no 
verão do ano passado, o repre-
sentante diplomático da Embai-
xada dos Estados Unidos na ca-
pital moçambicana.
Segundo a correspondência di-
plomática, o narcotráfico será 
dirigido por dois moçambicanos 
de ascendência asiática, Momad 
Bachir Suleiman, conhecido co-
mo “MBS”, e Ghulam Rassul Mo-
ti, cujas actividades seriam im-
possíveis sem a cumplicidade ao 
mais alto nível do Estado.
Quanto à acusação de a FRELI-
MO receber dinheiro de empre-
sários, como de Bachir Suleman, 
Joaquim Chissano disse que is-

so sempre foi prática normal de 
todos os partidos, que em cam-
panhas faziam jantares com em-
presários, que prometiam deter-
minadas somas. Momad Bachir 
“nunca escondeu que tinha sim-
patia pela FRELIMO, toda a gen-
te aplaudia quando ele construía 
centros comerciais. Ninguém di-
zia que esse dinheiro era do nar-
cotráfico. Agora se se provasse 
que esse dinheiro era do nar-
cotráfico teríamos de evitar re-
ceber”, disse o antigo Presi-
dente, acrescentando que foi 
apenas uma vez ao Maputo Sho-
ping Centre (de Momad Bachir), 
quando da inauguração.
Joaquim Chissano frisou que a 
única droga que conhece é a que 
se produz em Moçambique (câ-
nhamo, conhecida por suruma), 
e que lhe foi proposta a sua lega-
lização, por ser “suave”, quando 
era Presidente, o que recusou.
“Não conheço nomes de drogas, 
nunca vi, a erva é a única plan-
ta que conheço e que recusei 
que se legalizasse e que se fizes-
se negócio. Sou completamente 
contra drogas”, frisou.

O presidente da RENAMO , Afonso 
Dhlakama, exige  que o Presidente 
da República, Armando Guebuza, e 
o seu antecessor, Joaquim Chissa-
no, esclareçam o alegado envolvi-
mento em tráfico de drogas.
Afonso Dhlakama defendeu que os 
dois devem aparecer pu-
blicamente para explicar 
o que, exactamente, es-
tá a acontecer. 
“Não se trata de propa-
ganda política ou de al-
gum aproveitamen-

to económico dos americanos ao 
nosso país”, mas sim o resultado 
de uma informação secreta, verda-
deira e concisa, disse. 
Afonso Dhlakama disse que não 
acredita que seja o Presidente nor-
te-americano que pretende “sujar 

Guebuza e Chissano para 
romper as relações diplo-
máticas”, mas disse acre-
ditar no envolvimento de 
Joaquim Chissano e de Ar-
mando Guebuza nas ques-
tões de tráfico, de armas, 

drogas e até de seres humanos, su-
blinhando que “um traficante não 
só trafica drogas”.
Com a conivência de certos diri-
gentes, além de um corredor de 
drogas, Moçambique está a trans-
formar-se num mercado de pesso-
as, disse Afonso Dhlakama. 
O presidente da RENAMO justificou 
as acusações afirmando que uma 
freira brasileira foi expulsa do país, 
alegadamente por ter denunciado, 
por várias vezes, casos de tráfico 
de menores na cidade de Nampula.

Chissano: Mentira grossa

dhlakama exige explicações
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Tiros de armas pesadas foram ouvidos ontem em Cocody, 
em torno do hotel onde estão Alassane Ouattara e o seu 
Governo em Abidjan. Em Abobo, Adjamé e Koumassi houve 
pelo menos três mortos e vários feridos

A situAção na Côte d’Ivoire  conti-
nua confusa com os dois candidatos 
presidenciais a reclamarem a vitória 
nas eleições de Novembro  e a simu-
larem controlar o poder, num exer-
cício que pode reacender o confli-
to que divide o país desde há vários 
anos. Enquanto  Alassane Ouattara, 
um dos dois candidatos proclama-
dos vencedores das eleições presi-
denciais, apelou aos seus partidários 
a marchar para a televisão do Estado 
, o primeiro-ministro  nomeado por 
Laurent  Gbagbo, Aké Ngbo,  anun-
ciou  que o seu Governo vai auditar 
os Ministérios, afirmando que os mi-
nistros vão declarar os seus bens em 
conformidade com o princípio da 
boa governação.
Desde Paris a França  avisa que 
não “tem nenhuma intenção de in-
tervir militarmente “ para se impor 
em caso de violência na Côte d’Ivoire. 
De acordo  com o ministro da Defe-
sa, Alain Juppé, a  França “não tem 
evidentemente nenhuma intenção 
de intervir militarmente” para se in-
terpor em caso de violências entre os 
partidários de Alassane Ouattara e 
Laurent Gbagbo”,  sublinhando que 
a “ comunidade internacional deve 
assumir as suas responsabilidades”.
Pelo sim , pelo não cerca de 900 sol-
dados franceses da operação Licorne 
estão estacionados na Côte d’Ivoire, 
com a  missão de apoiar as forças das 
Nações Unidas.

Esses soldados estão em alerta para 
evacuar os cerca de 15.000 cidadãos 
franceses que vivem no país, se ne-
cessário, disse Juppé.
“Temos um dispositivo em alerta pa-
ra evacuar, no caso de eclodirem vio-
lências, os nossos cidadãos que são 
numerosos. Estamos em alerta e mo-
bilizados e temos capacidade de o fa-
zer”, disse o ministro.
“Apelo às duas partes a manterem 
sangue frio como até agora se regis-
ta”, declarou o ministro francês da 
Defesa.
“A legalidade está do lado de Ouatta-
ra, é preciso que Gbagbo aceite o ve-
redicto das urnas e se retire, é a posi-

ção que a França reafirma com muita 
força”, disse o ministro da Defesa.
A União Europeia acentuou a pres-
são para que Gbagbo deixe o poder, 
anunciando  que irá tomar medidas 
contra 11 dos colaboradores mais 
próximos de Gbagbo, o que inclui o 
congelamento dos seus bens e inter-
dição de viajar no espaço europeu.
Alassane Ouattara apelou os seus 
simpatizantes para  que ajudem a to-
mar o controlo da sede do governo, o 
que levanta o risco de  um confron-
to com as forças do outro presiden-
te proclamado, o cessante Laurent 
Gbagbo.
O hotel de Abidjan que serve de 

quartel-general a Alassane Ouatta-
ra, voltou  entretanto a ser acessível 
após ter sido bloqueado durante al-
gumas horas  por forças de seguran-
ça fiéis ao seu rival.
O hotel serve de “presidência” para 
Ouattara, designado vencedor das 
presidenciais de 28 de Novembro pe-
la comissão eleitoral e reconhecido 
como chefe de Estado pela comuni-
dade internacional.
Quase que alheio à situação no ter-
reno, o primeiro-ministro de Gbag-
bo falava em transparência na go-
vernação ao propor e obter “ que 
cada membro do Governo faça a de-
claração dos seus bens, dos seus 
móveis, imóveis, para que, no mo-
mento oportuno, cada um possa 
ter uma ideia clara da evolução dos 
seus bens ao deduzir tudo o que de-
veria ser feito», declarou no termo 
do seu primeiro Conselho de Minis-
tros.
«A auditoria vai permitir-nos tirar 
o melhor proveito da experiência, 
ou seja prestar atenção ao que não 
funcionou normalmente e melho-
rar o que funcionou normalmente», 
acrescentou.
A reunião decorreu na Primatura, 
local onde o Governo formado pelo 
outro Presidente , Alassane Ouatta-
ra, pretende realizar o seu Conselho 
de Ministros esta  sexta-feira.
Guillaume Soro, nomeado primei-
ro-ministro por Alassane Ouattara, 

anunciou para hoje, sexta-feira, a 
realização de um Conselho do Go-
verno na Primatura, situada em Pla-
teau, na capital ivoiriense Abidjan.

O braço-de-ferro entre Laurent Gba-
gbo, proclamado Presidente pelo 
Conselho Constitucional, e Alassa-
ne Ouattara, declarado eleito pe-
la Comissão Eleitoral Independente 
(CEI), está longe de terminar, pois  
os dois campos recusam a ceder.
No início da semana, após uma reu-
nião com o seu Governo, Guillaume 
Soro anunciou duas importantes 
decisões que poderão mudar os da-
dos no fim desta semana. A primei-
ra é a realização da reunião de hoje 
na  Primatura em Plateau. A segun-
da  é relativa à instalação, ontem, 
do novo diretor-geral da Rádio Tele-
visão Ivoiriense (RTI), na pessoa de 
Pascal Brou Aka, ex-jornalista nes-
te órgão estatal.
Como Guillaume Soro, os ivoirien-
ses julgam que a crise pós-eleitoral 
na Côte d’Ivoire mergulhou  a econo-
mia do país num abismo e a situação 
torna-se cada vez mais insuportável 
para a população que tem dificulda-
de para fazer face à carestia de vida.
O balanço económico é vermelho nas 
caixas das instituições financeiras, 
indicou o primeiro-ministro, afir-
mando que os salários dos funcioná-
rios do mês de Dezembro estão hipo-
tecados.

um país, dois presidentes
Abidjan já está a arder

Crise na Côte d’Ivoire

Na sequência das denúncias do Wi-
kileaks, a AIM ( Agência de Infor-
mação de Moçambique) publicou 
um despacho assinado por  Paul 
Fauvet onde procura desmistificar 
as graves acusações e em que acusa 
o encarregado de negócios dos EUA 
em Maputo, Todd Chapman, de ter 
ludibriado o Departamento de Es-
tado em Washington.
Segundo Todd Chapman, autor dos 
referidos telegramas, estas alega-
ções ter-lhe-iam sido passadas du-
rante uma conversa mantida com 
um empresário não identificado 
que, nos telegramas do Wikileaks, 
e’ citado apenas como “a fonte”. 
Contudo, e’ fácil apurar a referida 
fonte, pois a mesma era proprietá-
ria de uma fábrica de processamen-

to de leite, a única existente em 
Maputo. A AIM abordou a referida 
fonte de Chapman, que recusou ca-
tegoricamente não ter dito absolu-
tamente nada a Chapman, a excep-
ção dos problemas que a sua fábrica 
enfrentava em 2009. A fonte disse a 
AIM que, de facto, a fábrica de leite 
havia enfrentado uma concorrên-
cia desleal de importações de leite 
e derivados da Ásia e que estavam a 
arruinar a sua empresa. 
Entre os seus concorrentes consta 
o Grupo MBS, propriedade de Mo-
hamed Bachir Sulemane (que nos 
meados do corrente ano foi desig-
nado de barão de droga pelo Presi-
dente  Barack Obama), que vendia 
leite barato importado da Tailân-
dia e Singapura. Contudo, a refe-

rida empresa foi salva graças a um 
acordo rubricado com o Grupo MBS, 
no qual o MBS tornou-se no único 
distribuidor, a troco de uma comis-
são de agente distribuidor de 10 por 
cento. 
Ele faz referência a um encontro 
com Chapman numa recepção nos 
finais de 2009, e quando o diploma-
ta lhe questionou sobre os proble-
mas da sua empresa, ele acabou por 
contar.  A fonte de Chapman ficou 
estupefacta quando leu o telegra-
ma que Chapman enviou a Washing-
ton no início de Janeiro de 2010. Ele 
ficou muito agastado pelos insultos 
contra Guebuza e que foram coloca-
dos na sua boca. 
Chapman cita a fonte como tendo 
descrito Guebuza como “um escor-

pião violento que poderá vai picá-
lo”. O mesmo sucede com as alega-
ções de que ele teria dito a Chapman 
que Luísa Diogo “estava altamente 
envolvida em aceitar subornos para 
a Frelimo, dos quais ela tirava uma 
percentagem”. 
Sobre a suposta relação existente en-
tre Tomé e Chissano, apenas revela a 
ignorância de Chapman da geografia 
de Moçambique. Chissano nasceu na 
província de Gaza, no sul de Moçambi-
que. Tomé, por seu turno, pertence a 
um grupo étnico totalmente diferen-
te, na província central de Manica. 
O diplomata americano simplesmen-
te aproveitou-se das tribulações da 
fábrica de leite da fonte e depois in-
cluiu todos os outros rumores que ou-
viu em Maputo. Chapman mentiu a 

Hilary Clinton e os seus superiores no 
Departamento do Estado, colocando 
as alegações mais absurdas na boca 
de um empresário honesto. 
Esta foi a jogada de Chapman, espe-
tar uma faca no Governo e partido no 
poder que ele detestava abertamen-
te. Ele sabia que haveria de deixar 
Maputo num futuro próximo (actual-
mente encontra-se na Embaixada dos 
EUA no Afeganistão) e, por isso, en-
viou uma compilação de meias-verda-
des, rumores e ficções a Washington. 
Certamente, que Chapman nunca 
imaginou que o público haveria de ler 
as suas obras de ficção. Ele não con-
tava com a Wikileaks, que acabou por 
mostrar ao mundo a face ociosa e fal-
sa daquilo que passa por diplomacia 
americana. 

Encarregado de negócios em Maputo ludibriou Washington

Alassane Ouattara Laurent  Gbagbo



Os familiares e amigos de per-
sonalidades políticas da Guiné-
Bissau assassinadas em 2009, en-
tre as quais o ex-Presidente ‘Nino’ 
Vieira, acusaram  o Governo de 
obstrução à justiça, devido à falta 
de verbas para as investigações.
Falando em nome dos familiares, o 
antigo secretário de Estado da Co-
operação guineense, Roberto Fer-
reira Cacheu, afirmou que se até 
hoje as investigações não avança-
ram na procuradoria “é porque há 
uma manifesta obstrução à justiça 
por parte do Governo”.
Roberto Cacheu apontou o fac-
to de o Ministério Público estar 
a funcionar “há mais de seis me-
ses sem o fundo de maneio”, pa-
ra afirmar que o Executivo guine-
ense não pretende ver aceleradas 
as investigações aos assassínios 
de ‘Nino’ Vieira, Tagmé Na Waié 
(ex-chefe das Forças Armadas), 
Baciro Dabo (ex-candidato pre-
sidencial) e Hélder Proença (ex-
ministro e deputado). “Estamos a 
trabalhar para a reconciliação na-
cional, para nos perdoarmos mu-

tuamente, mas perdoar quem ou 
reconciliar sem justiça?”, afirmou 
Roberto Cacheu, anunciando que 
o grupo irá levar a preocupação 
ao Presidente guineense, Malam 
Bacai Sanha. “Vamos pedir a in-
tervenção do Presidente. Que fa-
ça as diligências necessárias, para 
que se responsabilize pela justiça 
e estabilidade do país”, disse Ro-
berto Cacheu, criticando o Gover-
no por estar a “distribuir subsídios 
aos membros do executivo” quan-

do podia encaminhar essas verbas 
para a Procuradoria-Geral da Re-
pública.
Também em representação dos fa-
miliares e amigos de políticos as-
sassinados em 2009, o advogado 
Abdu Mané, antigo ministro das 
Pescas no Governo de ‘Nino’ Viei-
ra, considerou que foram esgota-
dos todos os prazos previstos na 
lei para a conclusão das investi-
gações. “Os prazos dos inquéri-
tos têm a duração máxima de seis 
meses, mas esses prazos foram lar-
gamente ultrapassados”, afirmou 
Abdu Mané, instando o Procura-
dor a acusar os processos “dentro 
de um prazo razoável”, caso con-
trário, notou, os familiares pode-
rão tomar a iniciativa de, através 
dos assistentes judiciais, avança-
rem com as acusações. Por seu la-
do, o advogado Armando Procel, 
antigo ministro da Justiça no Go-
verno de ‘Nino’ Vieira, explicou 
que o Ministério Público ainda es-
pera pelos relatórios médicos so-
bre os assassínios das quatro figu-
ras políticas.

a COmissãO Nacional de Eleições 
(CNE) de Cabo Verde alertou os ór-
gãos de comunicação social ca-
bo-verdianos para a necessária 
“isenção e imparcialidade” no tra-
tamento jornalístico dos partidos 
que concorrem às legislativas de 6 
de Fevereiro de 2011.
Num comunicado, a CNE lembra 
que, ao abrigo do novo Código 
Eleitoral, a recomendação visa as-
segurar o princípio constitucional 
de “igualdade de oportunidade e 
de tratamento de todas as candi-
daturas”, tal como também se pre-
vê na Constituição.
A nota recorda a obrigatoriedade 
das publicações periódicas, sobre-
tudo as ligadas a entidades públi-
cas, de inserir matéria respeitan-
te aos actos eleitorais em todos os 
seus números editados durante o 
período da campanha, com a ob-
servância de critérios de isenção 
e rigor, evitando qualquer discri-
minação no tratamento jornalís-

tico e no volume dos espaços con-
cedidos.
“As publicações privadas podem, 
facultativamente, inserir maté-
rias respeitantes às eleições, des-
de que tenham condições para ga-
rantir a igualdade de tratamento 
de todos os concorrentes”, lê-se 
na nota, avisando que, se não es-
tiverem em condições de garantir 
a igualdade, não deverão inserir 
matéria respeitante às eleições.
A violação dos deveres impostos às 
publicações, em matéria de trata-
mento jornalístico, é sancionada 
com coima de 50 000 a 500 000 es-
cudos (de 453 a 4534 euros).
A CNE lembrou que fica proibida 
a propaganda eleitoral nos órgãos 
de comunicação social fora dos es-
paços ou tempos de antena pre-
vistos no Código Eleitoral, sendo a 
violação dessa proibição sanciona-
da com pena de prisão até um ano 
ou multa até dois anos.
“O propósito é impedir que os ór-

gãos de informação, pela sua im-
portância no esclarecimento do 
eleitorado, bloqueiem a comuni-
cação entre as acções das várias 
forças políticas e os leitores/eleito-
res, ou que realizem um tratamento 
jornalístico que de alguma maneira 
possa gerar uma deturpação dessas 
acções”, refere a CNE.
Dos generalistas, Cabo Verde con-
ta com três semanários – Expresso 
das Ilhas (próximo da oposição), A 
Nação e A Semana (próximos do po-
der) – e, mais recentemente, com o 
Já, também ligado à oposição.
Além da televisão, rádio e agência 
públicas, no panorama audiovisu-
al cabo-verdiano existem também 
uma televisão privada (TiVer) e vá-
rias rádios de âmbito nacional e lo-
cal.
A campanha eleitoral para as elei-
ções legislativas de 6 de Fevereiro 
de 2011 começa a 20 de Janeiro do 
mesmo ano e termina às 24:00 da 
antevéspera da votação.

familiares e amigos 
de Nino Vieira acusam 
governo de obstruir justiça

CNe pede isenção dos jornalistas

Guiné-Bissau

Cabo Verde

a justiça francesa colocou em 
liberdade, quarta-feira(15), o 
ex-chefe de protocolo do diri-
gente líbio Muammar Kadhafi, 
Nuri El-Mismari, que era objec-
to de um pedido de extradição 
da Líbia por “desvio de verbas”, 
anunciou o Tribunal de Apela-
ções de Versalhes.
O tribunal considerou a deten-
ção “irregular” por não respeitar 
a Convenção Europeia de Direi-
tos Humanos. Nuri El Mismari 
havia sido detido em 29 de No-
vembro a pedido das autorida-
des líbias, que o acusam de des-
vio de verbas.
O chefe de protocolo de Kadhafi 
permanecia detido à espera de 

uma decisão da justiça sobre o 
pedido de extradição da Líbia. 
O pedido de extradição, que El-
Mismari contesta, será exami-
nado no dia 23 de Dezembro.
“Vim para a França por proble-
mas cardíacos. Sou inocente de 
todas as acusações contra mim 
na Líbia. O protocolo não admi-
nistra recursos públicos, já que 
seu orçamento depende do Mi-
nistério das Finanças”, declarou 
El-Mismari.
No dia em que El-Mismari foi 
detido, uma fonte ligada ao ca-
so afirmou que o funcionário lí-
bio viajou para a França para pe-
dir asilo político.

um grupO de deputados depo-
sitou uma moção de censura no 
Parlamento queniano para exi-
gir que se chame novamente o 
embaixador dos Estados Unidos 
no Quénia, citado em várias no-
tas diplomáticas reveladas pelo 
WikiLeaks, anunciou um desses 
parlamentares. 
Silas Ruteere, deputado do cen-
tro do país e membro do partido 
PNU (Partido de Unidade Nacio-
nal) do presidente Mwai Kibaki, 
acusou o actual embaixador 
americano no Quénia, Micha-
el Ranneberger, de ter violado 
a Convenção de Viena sobre as 
relações diplomáticas. 
Várias notas diplomáticas re-
veladas pelo WikiLeaks citan-
do o embaixador americano 

que descreve nomeadamente o 
Quénia como um pântano flo-
rescente de corrupção e acusa 
o presidente Kibaki e o seu pri-
meiro-ministro Raila Odinga de 
travar a adopção das reformas 
no país.
 “O Parlamento deve censurar 
sua excelência Michael Ren-
neberger pela sua conduta an-
ti-diplomática e decidir sobre 
o seu chamamento”, declarou 
Ruteere, precisando ter deposi-
tado essa moção de censura que 
será debatida posteriormente  
no Parlamento. 
“É dever de toda pessoa que go-
za de tais privilégios e imunida-
de respeitar as leis e regras do 
Estado hóspede”, estimou Ru-
teere.

frança liberta  chefe 
de protocolo de Kadhafi

Deputados quenianos contra 
embaixador  americano 
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O fundadOr da rede social Face-
book Mark Zuckerberg, de 26 anos, 
foi eleito quarta-feira “homem do 
ano” pela revista norte-americana 
Time, anunciou a publicação.
Entre os finalistas desta selecção 
anual dos leitores da revista, cons-
tavam o fundador do ‘site’ Wikile-
aks Julian Assange e a cantora La-
dy Gaga.
Assange, actualmente detido em 
Londres em resultado da emissão 
de um mandado de captura pela Su-
écia por alegados crimes sexuais, 
foi o terceiro nome da classificação, 

depois do movimento conservador 
norte-americano “Tea Party”.
Apesar de não ter sido escolhido pa-
ra a capa da Time, Assange foi o no-
me mais votado pelos leitores da re-
vista, numa votação «online», com 
um total de 382 020 votos.
Na mesma votação, o Presidente da 
Turquia, Recep Tayyid Ergodan, fi-
cou em segundo lugar, com mais de 
233 mil votos, seguido pela canto-
ra Lady Gaga, com cerca de 146 mil 
votos. Nesta sondagem, o fundador 
do Facebook ficou na décima posi-
ção.

Ainda entre os mais votados pe-
los leitores estavam os humoris-
tas norte-americanos Jon Stewart 
e Stephen Colbert (que convoca-
ram concentrações para as véspe-
ras das eleições norte-americanas 
de Novembro, em reacção ao mo-
vimento da direita conservadora 
“Tea Party”), o Presidente norte-
americano Barack Obama, os mi-
neiros chilenos e os desemprega-
dos norte-americanos.
No ano passado, o eleito da publica-
ção foi o presidente do banco cen-
tral americano Ben Bernanke.

O fundadOr do sítio da Internet 
Wikileaks, Julian Assange, saiu em 
liberdade provisória na terça-feira, 
após pagar uma fiança de 200 mil li-
bras (cerca de 235 mil euros), con-
forme decisão de um juiz britânico.
Julian Assange foi detido em resul-
tado da emissão de um mandado de 
captura, para ser extraditado para a 
Suécia, por alegados crimes sexu-
ais.
No mesmo dia em que Assange foi 
libertado, o presidente da Comissão 
Europeia, Durão Barroso, escusou-
se, em Estrasburgo, a fazer conside-
rações pessoais sobre o fundador e 
editor do Wikileaks, alegando que 
não é um “tribunal” para o julgar.
Durão Barroso falava perante o Par-
lamento Europeu, no período de 

perguntas e respostas dedicado às 
revelações do Wikileaks, durante o 
qual vários eurodeputados questio-
naram o presidente da Comissão so-
bre a alegada ameaça para a liber-
dade de expressão que representa 
a detenção de Assange, enquanto 
outros, por seu lado, enfatizavam 
os perigos dos ciber-ataques.
“Eu não sou um tribunal, e não é 
suposto a Comissão pronunciar-se 
sobre acusações específicas sobre 
indivíduos específicos, porque a 
Comissão não é, e não deve ser, um 
tribunal, e não tem presunções de 
culpabilidade de um indivíduo em 
específico”, declarou no hemiciclo. 
O presidente do executivo comuni-
tário foi rebatendo as intervenções 
dos eurodeputados com uma apre-

O TribunaL Interamericano de Di-
reitos Humanos responsabilizou 
quarta-feira o Brasil pelo desapa-
recimento de camponeses e mili-
tantes na região do Araguaia entre 
1972 e 1974, divulgou o Centro pe-
la Justiça e o Direito Internacional 
(CEJIL).
Segundo o CEJIL, “esta é a primei-
ra sentença contra o Brasil por cri-
mes cometidos durante a ditadura 
militar, que permite discutir a he-
rança autoritária do regime dita-
torial e contribui para o estabele-
cimento de uma cultura do “Nunca 
Mais” no país”.
A sentença determinou a respon-
sabilidade do Brasil pelo desapare-
cimento de pelo menos 70 campo-

neses e militantes da Guerrilha do 
Araguaia, entre 1972 e 1974, du-
rante a ditadura militar brasileira 
(1964 a 1985).
A Guerrilha do Araguaia foi um 
movimento guerrilheiro de es-
querda existente na região ama-
zónica brasileira, ao longo do rio 
Araguaia, entre o fim da década de 
1960 e a primeira metade da déca-
da de 1970.
Um dos membros sobreviventes 
desta guerrilha de esquerda é um 
dos actuais integrantes do Partido 
dos Trabalhadores (PT, de Lula da 
Silva), José Genoíno.
O Tribunal Interamericano respon-
sabilizou agentes do Estado pe-
lo desaparecimento das vítimas de 

Araguaia.
A sentença estabelece que o Brasil 
violou o direito à Justiça, no que 
se refere à obrigação internacio-
nal de investigar, processar e pu-
nir os responsáveis pelos desapa-
recimentos forçados em virtude da 
interpretação que prevalece na Lei 
de Amnistia brasileira, a qual per-
mitiu a impunidade destes crimes 
por mais de 30 anos. 
O tribunal determinou que es-
ta interpretação da Lei de Amnis-
tia, reafirmada recentemente pe-
lo Supremo Tribunal Federal (STF) 
brasileiro, contraria o Direito In-
ternacional. 
Segundo aquela instância interna-
cional, “as (aquelas) disposições 

da Lei de Amnistia brasileira que 
impedem a investigação e puni-
ção de graves violações de direitos 
humanos são incompatíveis com a 
Convenção Americana, carecem de 
efeitos jurídicos e não podem con-
tinuar a ser um obstáculo para a in-
vestigação dos factos do presente 
caso (Araguaia)”. 
Assim, o tribunal requereu que o 
Estado remova todos os obstáculos 
práticos e jurídicos para a investi-
gação dos crimes, esclarecimento 
da verdade e responsabilização dos 
envolvidos. 
Finalmente, no que se refere à re-
cusa do Estado, por mais de três 
décadas, de garantir o direito à 
verdade aos familiares dos desapa-

recidos, o Tribunal Interamerica-
no determinou que, em virtude do 
sofrimento causado aos mesmos, o 
Estado brasileiro é responsável pe-
la sua tortura psicológica.
Assim, o tribunal determinou co-
mo medidas de reparação a obri-
gação de investigar os factos, de 
realizar um acto público de reco-
nhecimento da sua responsabilida-
de e o desenvolvimento de iniciati-
vas de busca para a localização dos 
restos mortais dos desaparecidos.
O Tribunal solicitou também a sis-
tematização e a publicação de toda 
a informação sobre a Guerrilha do 
Araguaia e as violações de direitos 
humanos ocorridas durante o regi-
me militar no Brasil.

Criador do “facebook”
homem do ano da “Time”

Julian assange libertado sob fiança
sentação dos factos, apontando 
que, “em relação ao senhor Assan-
ge, há acusações do foro criminal, 
lançadas por um Estado-membro, 
que é uma democracia, que é a Su-
écia, e há neste momento um man-
dado de captura lançado contra ele 
que está a ser analisado pelas auto-
ridades judiciárias britânicas”, pelo 
que nada há a fazer senão aguardar 
pelo desenrolar do processo.
“Há uma acusação feita pelo siste-
ma judicial sueco, que está agora a 
ser analisada pelo sistema judicial 
britânico. Tratam-se de países que 
respeitam o domínio da lei, e temos 
de deixar o processo seguir. E não 
posso comentar e não devo comen-
tar, porque respeito muito a presun-
ção da inocência”, insistiu.

Durante a ditadura militar

brasil condenado por desaparecimento de camponeses

O dissidente cubano Guil-
lermo Fariñas, vencedor do 
Prémio Sakharov deste ano, 
foi representado na cerimó-
nia de entrega do galardão 
do Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, por uma cadei-
ra vazia, dado não ter obti-
do autorização para sair do 
país.
Numa mensagem previa-
mente gravada e escutada 
pelo hemiciclo, Fariñas criti-
cou a decisão do governo de 
Havana de não o deixar via-
jar. 
“É a prova mais concluden-
te de que, infelizmente, na-
da se alterou no sistema au-
tocrático” de Cuba, disse. 
O dissidente pediu aos euro-
deputados “que não se dei-
xem enganar pelos cantos 
de sereia de um regime cruel 
de comunismo selvagem” 
quando analisarem a política 
da UE em relação a Cuba.
Por seu lado, o presidente do 
Parlamento Europeu, Jerzy 
Buzek, sustentou que mes-
mo que activistas, como Fa-
riñas, “sejam perseguidos e 
encarcerados, a sua voz não 
pode ser silenciada” e “o pa-
pel do Parlamento Europeu é 
amplificar a sua voz”, atra-
vés deste prémio para a liber-
dade de pensamento.

Cadeira vazia
na entrega 
do prémio 
Saharov
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a EurOpa está em ebulição e nas 
vésperas de uma cimeira de chefes 
de Estado e de Governo, em Bruxe-
las, que marca o fim da presidência 
belga da União Europeia, os cida-
dãos do continente deram uma vez 
mais mostras de que não estão dis-
postos a pagar pelos erros dos políti-
cos que os governam.
Na quarta-feira um deputado do Par-
lamento da Grécia, ex-ministro dos 
Transportes, teve de ser resguarda-
do no meio de confrontos entre tra-
balhadores que aderiram a mais uma 
greve geral e a polícia. E nem isso 
impediu as agressões de que foi al-
vo por parte de manifestantes em fú-
ria com o estado do país, mergulha-
do numa crise profunda, política e 
económica.
No mesmo dia, os sindicatos euro-
peus organizaram uma série de ma-
nifestações de protesto contra os 
planos de austeridade em vigor em 
quase toda a União Europeia. Um 
sinal claro de que os trabalhadores 
não querem ser os únicos a pagar a 
crise, um dia antes da reunião dos lí-
deres europeus em Bruxelas, onde 
será decidida a criação de um me-
canismo permanente de resgate dos 
países da Zona Euro.
O apelo a uma “jornada de acção 
descentralizada” partiu da Confede-
ração Europeia dos Sindicatos, com 
sede na capital política da União Eu-
ropeia (Bruxelas), mas tem respaldo 
nos cidadãos da Europa unida, mais 
monetária do que politicamente. Os 
sindicatos dizem “não à austeridade 
para todos e a bónus só para alguns”. 
E os cidadãos questionam:  “Como 
chegámos a este estado?”, tentando 
encontrar na descida ao abismo os 
responsáveis pelo empurrão que os 
está a precipitar para o fundo.
No espaço de poucos anos, a Europa 
passou da euforia do consumo far-
to, incentivado por uma moeda for-
te, à depressão colectiva provocada 
pelo aumento da dívida pública, pe-
lo desemprego, pelos cortes salariais 
e pela perda de benefícios sociais. Is-
to sem que tivessem tempo para as-
similar o que aconteceu, criando um 
sentimento de orfandade que tem 
réplicas em vários países da União 
Europeia.
Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal, 
Itália vivem na corda bamba, tentan-
do equilibrar-se. Os restantes países, 
dominados pela governação bicéfa-
la da Europa “unida” – Alemanha e 
França – estão à boca do precipício à 
espera de ver quem é que se segue, 
conscientes de que têm muito pouca 

influência no destino que lhes cabe.
Por mais que Angela Merkel diga, co-
mo afirmou ontem em declarações 
ao Bild, que a Alemanha não preten-
de mandar na União Europeia, é a se-
nhora chanceler que tem o queijo e 
a faca na mão. E que usa o utensí-
lio como melhor convém ao seu pa-
ís, que tem na Europa um gigantesco 
mercado de consumo para a potente 
indústria alemã, insistindo numa re-
lação de usufruto unidireccional.
A senhora Merkel diz que a “Alema-
nha não dita leis a ninguém”, mas 
não aceita a emissão de dívida públi-
ca europeia – os chamados Eurobon-
ds - para ajudar os países em dificul-
dades orçamentais.
A senhora Merkel apela à coesão de 
chefes de Estado e de Governo da 
União Europeia, que estiveram reu-
nidos quinta e sexta-feira em Bru-
xelas, mas é ela própria agente de 
desagregação, ao rejeitar soluções 
preconizadas pelos países parceiros 
ou quando reúne em privado com 
(Nicholas) Sarkozy para concertar 
posições que só aos dois Estados in-
teressam.
A senhora Merkel diz “acreditar na 
Europa e no euro” sem que haja des-
vios, mas esquece-se que a actual si-
tuação é insustentável porque uma 
moeda forte não serve, na mesma 
medida, a países fortes e países com 
debilidades estruturais e económi-
cas e que partiram para o Euro com 
moedas fracas.
O chefe do Governo polaco, Donald 
Tusk, advertiu para o risco de des-
mantelamento da União Europeia e 
os alertas devem ser tidos em con-
ta. As “ideias comuns na União Eu-
ropeia estão a perder força” e a “divi-
são entre a União e os países da zona 
euro aprofunda-se”, justificou Tusk, 
encontrando paralelismo entre a ac-
tual situação e o “famigerado projec-
to da Europa a duas velocidades”.
Nas carruagens da frente vão a se-
nhora Merkel e o senhor Sarkozy. 
Nas do meio vão os líderes dos paí-
ses periféricos que pouco parecem 
importar à União Europeia. E nas de 
trás vão milhões de europeus que 
já põem em causa a direcção toma-
da pelo comboio e que ameaçam, à 
força, chegar a quem vai nas carru-
agens da frente. 
Convém, pois, lembrar a quem vai 
nas carruagens da frente que todas 
elas estão ligadas por um corredor de 
acesso comum. E que as manifesta-
ções de protesto, marcadas nalguns 
casos por grande violência, são um 
sinal de que já vão a caminho.

fidEl CaSTrO ia a bordo de um 
avião que fazia a viagem entre 
as cidades cubanas de Holguín e 
Havana, há quatro anos, quan-
do teve uma primeira hemorragia 
relacionada com a doença nos in-
testinos que o afastou da vida pú-
blica durante algum tempo, se-
gundo documentos diplomáticos 
divulgados pela WikiLeaks e cita-
dos pelo “El País”. Na altura recu-
sou ser operado.
A doença levou o Presidente 
cubano a afastar-se do cargo, que 
é agora ocupado pelo irmão, Raúl 
Castro. Segundo os documen-
tos divulgados pela WikiLeaks, 
a secção de interesses dos Esta-
dos Unidos em Havana procurou 
acompanhar a situação com de-
talhe e informar o Departamento 
de Estado sobre o estado de saú-
de do líder cubano, agora com 84 
anos.
Não havia nenhum médico a bor-
do do avião que efectuava a via-
gem de 734 quilómetros en-
tre Holguín e Havana, por isso 
o aparelho aterrou de emergên-
cia para que Fidel Castro fosse 
hospitalizado. A doença do líder 
histórico cubano foi então con-
siderada segredo de Estado, mas 
os documentos agora citados pe-
lo “El País” revelam que foram 
mobilizados os melhores médicos 
e que, quatro meses depois, o mé-
dico espanhol José Luis Garcia Sa-
brido, chefe de cirurgia do hospi-
tal Gregório Marañón em Madrid, 
viajou até Cuba para acompanhar 
a situação.

Os serviços de informações e di-
plomáticos mobilizaram-se pa-
ra acompanhar o estado do líder 
cubano. E, a 14 de Março de 2007, 
a secção de interesses dos EUA 

em Cuba recebeu uma informa-
ção que descreve o agravamento 
do estado de saúde de Fidel Cas-
tro, adianta o “El País”. A fonte 
dessa informação terá tido aces-
so ao historial clínico do ex-Pre-
sidente cubano. 
“Castro atravessa um estado ter-
minal e sofrerá uma inevitável 
deterioração das suas faculdades 
mentais até ao momento da sua 
morte. Mas não irá morrer ime-
diatamente”, escreveu Michael 
Parmly, então chefe da missão di-
plomática, no documento revela-
do pela WikiLeaks. “Cremos que 
um regresso definitivo é impro-
vável, mas Fidel é agora mais uma 
presença de bastidores”, adian-
tou.
Durante dois anos Fidel Castro 
esteve internado, até que há um 
ano foi transferido para casa. Des-
de então tem aparecido várias ve-
zes e público e escrito diversos ar-
tigos.
Segundo os documentos divul-
gados, Castro teve uma convales-
cença complicada, foi submetido 
a diversas intervenções cirúr-
gicas. “A doença começou num 
avião de Holguín para Havana 

depois de um dia de intensas ac-
tividades, 26 de Julho de 2006”, 
adianta uma das mensagens. Cas-
tro sofreu então uma hemorragia, 
tinha uma perfuração no intesti-
no grosso e necessitava de uma 
intervenção cirúrgica, uma co-
lostomia, à qual o líder cubano 
se opôs, preferindo outra inter-
venção que consistia em extrair a 
parte infectada do intestino. 
O chefe da equipa dos médicos 
esteve de acordo, apesar da opo-
sição do resto da equipa, mas 
mais tarde a primeira operação 
falhou e Castro voltou a ser ope-
rado. Nessa altura os médicos de-
pararam-se com uma fístula que 
bloqueava a digestão da comi-
da, Castro perdeu 18 quilos e teve 
de ser alimentado a soro. Foi en-
tão convocado o médico espanhol 
para acompanhar o caso.
Uma das mensagens da secção de 
interesses dos EUA em Cuba indi-
ca que o líder da revolução cuba-
na “quase morreu em Julho e Ou-
tubro de 2006” e que o facto de 
continuar vivo tem “um efeito re-
tardador na sociedade” de Cuba”. 
E adianta: “Há expectativas ele-
vadas de mudança, mas estão 
fundamentalmente associadas 
à ideia de que o ditador tem de 
morrer para que alguma mudan-
ça aconteça”.
Num outro despacho, intitula-
do “O que acontecerá quando ele 
morrer?”, não é previsto qualquer 
cenário de convulsões sociais, 
nem alterações em questões de 
segurança nacional. O diploma-
ta que escreveu a mensagem, ci-
tada pelo “El País”, prevê que o 
Governo cubano tenha o cuida-
do de “assegurar que a sociedade 
entenda que Raúl e o resto do Go-
verno permaneçam no poder”. 

a caminho

Doença de Fidel Castro

Hemorragia começou
a bordo de um avião  

Paralelos                     
Por Isabel Costa Bordalo 

aS CHuvaS que este ano caíram 
na Colômbia, com especial in-
tensidade nas últimas semanas, 
provocaram 257 mortos e 268 
feridos, tendo afectado quase 
dois milhões de pessoas, infor-
mou o Governo.
A precipitação atingiu 695 dos 
1100 municípios do país, num 
total de 1 967 998 pessoas, es-
clarece uma nota do Ministé-

rio do Interior e da Justiça, que 
estabelece em 404 mil o núme-
ro de famílias afectadas, além de 
75 pessoas dadas como desapa-
recidas.
De acordo com este balanço ofi-
cial, pelo menos três mil casas fi-
caram destruídas e 303 150 so-
freram graves danos.
Entre as vítimas mortais, con-
tam-se os 74 mortos registados 

no domingo passado no muni-
cípio de Bello, no departamen-
to de Antioquia (noroeste), em 
consequência de um desliza-
mento de terras.
Na semana passada, o Governo 
declarou a situação de emergên-
cia económica, social e ecoló-
gica para facilitar a adopção de 
medidas em resposta à tragédia 
provocada pelas chuvas.

Chuvas matam 257 pessoas na Colômbia
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As PAlAncAs negrAs concluem, neste do-
mingo, o estágio que efectuam, desde o dia 
4 de Dezembro, no Lubango, Huíla, inserido 
no programa de preparação para o Chan do 
Sudão.
Já em Luanda, os jogadores terão repouso 
na segunda-feira, devendo voltar aos tra-
balhos um dia depois. Em virtude do Natal, 
os atletas voltarão a ser dispensados no dia 
24.
A 26 deste mês está agendada a partida pa-
ra o Dubai, onde a pré-selecção efectuará 
duas partidas de controlo diante da Arábia 

Saudita. Nesta altura, Zeca Amaral deve-
rá privilegiar os aspectos tácticos com vis-
ta a montar um conjunto equilibrado, nu-
ma competição em que as Palancas Negras 
terão a missão de atingir a final, de acordo 
com os objectivos traçados pela direcção 
da Federação Angolana de Futebol.
No princípio de Janeiro, já com o grupo re-
duzido, a selecção nacional partirá para o 
Brasil, para cumprir a última etapa de pre-
paração.
Entretanto, não obstante o afastamento de 
Minguito, por lesão, tudo aponta para que 

Zeca Amaral convoque mais atletas. 
O guarda-redes Tchiery, do Interclube, in-
tegrou o grupo durante a semana e Lamá 
encontra-se a recuperar de uma lesão. 
A viagem para o Sudão está marcada para o 
dia 1 de Fevereiro, mas, até ao momento, a 
FAF não tem garantido suporte financeiro.
Angola vai competir no Grupo D, ao lado 
das selecções do Rwanda, Senegal e Tuní-
sia, o adversário de estreia da competição, 
cujo detentor do troféu é a República Demo-
crática do Congo, que conquistou a primeira 
edição, realizada na Côte d´Ivoire, em 2009.

Desporto

O ghAnense AsA-
mOAh gyAn, do 

Sunderland, de 
Inglaterra, é 
apontado como 
o principal 
candidato à 
conquista do 

prémio  «Fu-
t e b o l i s t a 
A f r i c a n o 
do Ano», 

em 2010, para 
jogadores que ac-
tuam fora do con-

tinente, numa lista em que constam, 
também, os nomes de Samuel Etoo e 
Didier Drogba.
O ghanense tem ao seu favor o facto de 
ter sido uma das principais unidades 
da sua selecção no CAN-2010,  tendo 
apontado importantes golos e feito ex-
celentes exibições. 
Gyan voltou a ser um jogador influente 
no Mundial da África do Sul.
Para os futebolistas que actuam nos 
campeonatos africanos, as sondagens 
apontam Alain Kaluyiutuka, do TP Ma-
zembe, da RDC, bicampeão africano de 
clube, como favorito.

Para  a categoria de treinador do Ano, 
concorrem o sérvio Milovan Rejevac, 
ex-técnico do Ghana; o senegalês Lami-
ne Ndiaye, que orienta o TP Mazembe; 
e Hassan Shehata, do Egipto, campeão 
africano. 
Por aquilo que tem sido a sua prestação 
ao nível do continente, e fora dele, o TP 
Mazembe deverá ser escolhido como a 
Equipa Africana do Ano. 
A Gala para a entrega dos prémios está 
marcada para o Cairo, Egipto, nesta 
segunda-feira.
O Ivoiriense Didier Drogba foi eleito Fu-
tebolista Africano do Ano 2009.

estágio no lubango
na recta final

Preparação para o Chan

Ampe Rogério

Segunda-feira

cAF anuncia os melhores de 2010

O derby entre O 1.º de AgOstO e o Inter-
clube, campeão nacional, é o principal des-
taque da primeira jornada do Girabola-2011, 
cuja abertura está marcada para o dia 12 de 
Março. 
Destaque ainda, na jornada inaugural, para o 
confronto entre o Recreativo da Caála e o Rec. 
Libolo. O Petro defronta o FC de Cabinda. Mi-
litares e petrolíferos enfrentam-se na oitava 
jornada.
No seu regresso ao Girabola, quatro anos de-
pois, o Progresso do Sambizanga medirá for-
ças com o Santos FC.
Esta será a segunda edição em que o campe-
onato nacional vai ser disputado por 16 equi-
pas, oito das quais da capital do país.

nãO ObstAnte nãO terem feito qualquer 
jogo oficial (o único foi a derrota com o Ben-
fica), as Palancas Negras subiram quatro lu-
gares no Ranking da FIFA, actualizado nesta 
quarta-feira.
A selecção nacional ocupa o 88.º lugar. O me-
lhor país africano da Lusofonia continua a ser 
Cabo Verde, na 77.ª posição.
A classificação é liderada pela selecção cam-
peã do mundo, a Espanha, seguida pela vice-
campeã, Holanda. O Brasil ocupa o quarto 
lugar, atrás da Alemanha. Portugal está no 
oitavo posto, um lugar acima do campeão 
africano, o Egipto.

Girabola-2011

Mesmo sem jogar...

1.º de Agosto-
Interclube 
na abertura

Palancas 
sobem no 
ranking FIFA

1.ª Jornada

Académica do Lobito – Kabuscorp
Benfica de Luanda – B.Maquis
1º de Agosto - Interclube
Académica do Soyo – ASA
Rec.Libolo – Rec.da Caála
Sagrada Esperança – 1º de Maio
Santos FC – Progresso
Petro de Luanda – FC Cabinda

Ampe Rogério



JustInO FernAndes recebeu mal 
o rol imenso de críticas à sua ges-
tão, as mais incisivas proferidas a 
semana passada pelo presidente do 
Kabuscorp, Bento Kangamba. Entre 
outras iniciativas decidiu convocar 
uma conferência de Imprensa, na 
qual, segundo seu entendimento, 
a crise se deve à falta de dinheiro. 
Depois, e antes de participar na reu-
nião da CAF, para onde partiu logo 
de seguida, foi queixar-se, a quem 
de direito, pela constestação de que 
está a ser alvo.
Tal contestação, segundo apurou o 
nosso jornal terá, segundo o pró-
prio Justino Fernandes motivado 
um movimento familiar em seu re-
dor, o qual sugeriu que a melhor sa-

ída seria a sua saída extemporânea 
da presidendência da FAF, antes de 
finalizar o mandato.
Mas,  Justino Fernandes foi aconse-
lhado a cumprir a vontade expressa 
pelos associados aquando das últi-

mas eleições, o que o próprio acei-
tou de bom grado.
Nesta perspectiva, é de prever que 
os dinheiros para a preparação para 
o CHAN, e, ainda, as verbas neces-
sárias para saldar os compromissos 
mais prementes da FAF, estarão por 
aí a rebentar. 
Desengane-se, pois,  quem esperava 
que as palavras de Bento Kangamba 
produziriam efeitos imediatos. Ali-
ás, segundo também apurámos, o 
presidente do Kabuscorp foi con-
vidado a não produzir mais decla-
rações bombásticas a propósito da 
Federação Angolana de Futebol.
A ver vamos se o próximo capítulo 
será mesmo o acto eleitoral dentro 
dos prazos normais…
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O técnico português Victor 
Manuel é o novo treinador 
do Recreativo da Caála

O FutebOl AFrIcAnO anda nas 
bocas do mundo. Por boas e más 
razões. A boa, e inesperada, ra-
zão: a extraordinária proeza do 
TP Mazembe, que alcançou, pela 
primeira vez na história do fute-
bol africano, a final do  «Mundial» 
de Clubes, podendo, inclusive, 
e sem favor, sagrar-se campeão 
mundial, frente ao todo poderoso 
Inter, de Itália; a má razão: a CAF, 
com o beneplácito das suas asso-
ciadas, de entre as quais se inclui 
a FAF, faz o que quer e muito bem 
lhe apetece, em proveito próprio, 
afunilando competições atrás de 
competições com o objectivo de 
sacar, sacar, sacar, exaurindo os 
clubes, a base de todo o futebol, 
até ao tutano!
A ganância é tão desmurada que 
Issa Hyatou e seus «compagnons» 
caíram na contradição, monu-
mental, que tem tanto de estupi-
dez ao quadrado, como de irres-
ponsabilidade, e, acima de tudo, 
desrespeito aviltante pelo futebol 
africano, ao fazerem um autên-
tico embrulho das suas competi-
ções em prejuízo dos clubes.
Observe-se a irracionalidade:
suPertAÇA: 1.ª mão, TP Mazem-
be-FUS Rabat, a 29 de Janeiro de 
2011, em  Lubumbashi (não está 
marcada a segunda mão, mas, 
presume-se, ocorrerá na semana 
seguinte, em Rabat)
chAn 2011: de 4 a 25 Fevereiro 
de 2011, no Sudão; 
cAn 2012: eliminatórias a 25, 26 
e 27 de Março de 2011;
«champions» e taça Orange: 
ainda não se sabe quando come-
çam as eliminatórias, havendo 
indícios fortes de que coincidirão 
com a disputa do CHAN.
Perante este quadro, há quem de-
fenda que a solução está na desis-
tência dos clubes das competições 
africanas.
Por que não desistir do CHAN?
Não deixa de ser sintomático que 
quem superintende o futebol opte 
por uma competição de segundo 
plano, como é o CHAN, em detri-
mento de torneios de maior im-
pacto para jogadores, clubes e os 
próprios países, como, aliás, fica 
soberbamente demonstrado pela 
surpreendente «performance» do 

TP Mazembe, um clube que tem 
ainda o mérito de fazer a demons-
tração de que é possível construir 
equipas, no Continente, que pe-
çam meças aos poderosos da Eu-
ropa e América do Sul. A questão 
está na organização, capacidade 
de criar riqueza, estatuto empre-
sarial e na retenção da matéria-
prima.
Por que bulas é que a CAF, embar-
cou na aventura do CHAN, crian-
do um competição suplementar 
que não tem paralelo no quadro 
da FIFA?
Só se descortina uma razão: ali-
mentar a megalomania de Issa 
Hyatou e seus acólitos.
Conhecendo-se as enormes difi-
culdades financeiras por que pas-
sam os clubes, sobrecarregá-los 
com os custos de representações 
nacionais sem expressão compe-
titiva constitui uma perfeita es-
tupidez. Não se percebe que, quer 
a CAF, quer as federações suas fi-
liadas, desvalorizem de forma tão 
irresponsável a base do futebol 
de um país, empurrando para os 
ombros dos dirigentes dos clubes 
todo o esforço financeiro da for-
mação e fomento do futebol.
É ou não verdade que ano após 
ano aumenta o número de clubes 
que desistem das competições 
africanas por falta de dinheiro? 
É ou não verdade que em vários 
campeonatos se registam greves 
e vitórias de secretaria devido à 
falta de dinheiro? É ou não verda-
de que as Palancas Negras, depois 
da desbunda durante o  CAN 2010, 
passam por uma fase de «pão e la-
ranjas», não havendo dinheiro na 
FAF nem para mandar cantar um 
cego quanto mais para cuidar do 
fomento da modalidade, sua prin-
cipal vocação e obrigação?
Porque não acabar de vez com o 
CHAN, que é uma espécie de Cam-
peonato de reservas?
Mas, antes que os autores desta 
bizarria se dignem consumir al-
gum tempo sobre nulidade de um 
campeonato que não interessa 
nem ao menino Jesus seria bom 
que descubrissem a solução para 
o engarrafamento provocado en-
tre todas as competições em Feve-
reiro próximo.

ArritmiasArritmias
manuel antónio

estupidez
ao quadrado!

cAF sorteia Afrotaças

Justino quis demitir-se

tP mazembe-Inter
em final inesperada

Engarrafamento…

Agastado com as críticas

Mundial de Clubes

A cOnFederAÇãO Africana de Fu-
tebol (CAF) procederá na próxima 
segunda-feira no Cairo, Egipto, o 
sorteio das eliminatórias da Liga 
dos Campeões e Taça CAF, num ano 
que se antevê «apertado» para as 
equipas cujos países marcarão pre-
sença no Chan.
Por se esclarecer está a calendari-
zação da competição, que poderá 
coincidir com o decurso do Chan, 

do Sudão e, neste caso, dificultar 
as equipas cujos principais joga-
dores estarão ao serviço das suas 
selecções. 
Entretanto, dado o facto de a Su-
pertaça africana ter sido marcada 
oficialmente para o dia 29 de Ja-
neiro, tudo indica que a CAF vai 
manter a calendarização das elimi-
natórias das Afrotaças, que deverá 
coincidir com o decurso do Chan.

A Supertaça, prova que abre a tem-
porada futebolística africana, vai 
ser disputada entre o TP Mazembe, 
da RDC, detentor do troféu da Liga 
dos Campeões, e o FUS Rabat, de 
Marrocos, que detém o título da 
Taça CAF.
O Interclube e o Rec. Caála são os 
representantes angolanos à Liga dos 
Campeões, enquanto o 1.º de Agos-
to e o ASA competirão na Taça CAF.

O tP mAzembe, do Congo Demo-
crático, defronta amanhã, nos 
Emirados Árabes Unidos, o Inter de 
Milão, para a final do Mundial de 
Clubes.
Depois de ter afastado o Pachuca, 
do México, o bicampeão africano 
voltou a surpreender o mundo, eli-
minando, na terça-feira, o Interna-
cional, do Brasil, por 2 a 0, garantin-
do, pela primeira vez, a passagem à 
final de uma equipa africana.
Esta é a primeira vez que uma equi-
pa de fora da América do Sul e Euro-
pa alcança a final da competição. 

Lusa

mulota Kabangu é travado em falta por Francisco torres

Afonso Francisco



Militares «escorregam»
mas... sobrevivem

BasqueteBol - liga dos Campeões afriCanos
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pela mão de Kangamba…

Gebreselassie na S. Silvestre 

Arbitragem angolana no Chan

morte - O futebolista  nigeriano, 
Emma Ogoli, dos Ocean Boys, de Ye-
nagoa, morreu no domingo passa-
do, depois de uma indisposição sen-
tida em pleno jogo, contra o Níger 
Tornadoes. Ogoli teve a indisposi-
ção aos 30 minutos e faleceu duran-
te a evacuação para o Hospital Geral 
de Yenagoa.

maKanga- O antigo capitão das Pa-
lancas Negras, André Makanga, as-
sinou por cinco meses pelo Sport 
Club Jahra, do campeonato princi-
pal do Kuwait, depois de seis anos 
ligado ao SC Kuwait, clube com o 
qual conquistou oito títulos. Macan-
ga estreia-se apenas em Janeiro.

ronaldinho - Ronaldinho Gaúcho 
poderá deixar o AC Milan em Janei-
ro próximo e rumar para o Los An-
geles Galaxy. O clube americano já 
se mostrou interessado nos présti-
mos do brasileiro. Entretanto, a sua 
saída depende do clube com o qual 
tem contrato até final de 2011.

Cristiano ronaldo  - Depois do 
golo na vitória frente ao Saragoça, 
Cristiano Ronaldo superou o recor-
de de Sañudo (17 golos em 15 jo-
gos, na época 1935/36) e do míti-
co Di Stéfano (17/15, em 1956/57). 
Nunca um “merengue” havia tido 
um início de época tão profícuo na I 
Liga: em 15 jogos Ronaldo apontou 
18 golos.

messi - Jorge Messi, pai de Lionel 
Messi, tranquilizou esta terça-feira 
os adeptos do Barcelona, ao garan-
tir que o seu filho nunca jogará no Re-
al Madrid. «Houve quem se atreves-
se a dizer que se ele não tivesse ficado 
no Barcelona teria acabado no Real 
Madrid, algo falso porque o Messi só 
queria triunfar no Barça», disse o pai 
da estrela argentina.

OS árbitrOS AnGOlAnOS Hélder 
Martins e Inácio Cândido deverão 
estar presentes na segunda edição 
do Chan, que se realizará de 4 a 25 
de Fevereiro, no Sudão.
Os referidos juízes estiveram recen-
temente numa acção de formação, 
que decorreu no Cairo, capital do 
Egipto, destinada a árbitros de «eli-
te» do continente.
Neste grupo deverão sair os juízes 
que apitarão naquela prova dedi-

cada a jogadores que actuam nos 
campeonatos dos seus países.
Hélder Martins, árbitro principal, e 
Inácio Cândido, assistente, estive-
ram presentes no último CAN, que 
decorreu em Angola, em Janeiro úl-
timo.
Entretanto, a Comissão de Arbitra-
gem da Federação Angolana de Fu-
tebol (FAF) ainda não foi notificada 
sobre a presença dos internacionais 
angolanos na competição. 

iniesta - O internacional espanhol, 
Andrés Iniesta, 26 anos, forte candi-
dato à conquista da «Bola de Ouro» 
de 2010, está novamente nos planos 
do Manchester City. O clube inglês  es-
taria disposto a oferecer cerca de 100 
milhões de euros. Os responsáveis do 
City querem aproveitar-se dos proble-
mas financeiros revelados pelo Bar-
celona, que, pela primeira vez na sua 
história, aceitou ter um patrocínio na 
sua camisola.

tunísia  - A Federação Tunisina de 
Futebol demitiu o seleccionador fran-
cês Bertrand Marchand. O afasta-
mento de Bertrand deu-se devido aos 
maus resultados na qualificação para 
o CAN 2012. 

DepOiS de Bento Kangamba ter 
encetado diligências conducen-
tes a participação deconfirmado 
a vinda do atleta etíope Haile Ge-
breselassie, de 37 anos,na próxi-
ma corrida de S. Silvreste,  a di-
recção da Federação Angolana de 
Atletismo (FAA) confirmou on-
tem a vinda do atleta etíope e de-
tentor do record mundial da ma-
ratona (2HO3m59).
A esta prestigiada presença, as-
sociar-se o queniano Josphat Ki-
prono Menjo, de 31 anos, líder 
mundial dos dez mil metros e 
vencedor da meia-maratona, dis-
putada em Nanning, China, em 
Outubro último.
Confirmada também está a pre-

sença dos vencedores da última 
edição: o etíope Ali Mohamend 
(28 minutos e 26 segundos) e a 
queniana Grace Momayi (31.37), 
em representação novamente do 
Kabuscorp do Palanca.
Para a S. Silvestre deste ano estão 
inscritos 4O atletas, oriundos de 
18 países. Angola far-se-á repre-
sentar por uma selecção compos-
ta pelos Tiago Baptista (Recreati-
vo do Libolo), Lucas Ukuahamba 
(1º de Agosto), Felismina Cave-
la (Ara da Gabela) e Adelaide Ma-
chado (Interclube).
De acordo com os organizadores 
até ontem registava-se a inscri-
ção de cerca de 600 pessoas, nú-
mero que se prevê crescer.
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DepOiS DO SuStO pela derrota 
diante do Condor, dos Camarões, 
por 74-66, o 1.º de Agosto impôs 
o seu estatuto e apurou-se para os 
quartos-de-final da Liga dos Cam-
peões Africanos de basquetebol, 
que decorre em Cotonou, Benin.
Não obstante a inesperada der-
rota, os campeões africanos ter-
minaram a fase de grupos na pri-
meira posição e estão embaladas 
para a conquista do sexto título 
continental.
Os jogos dos quartos-de-final es-
tão marcados para amanhã.

Esperança Gicaso conquistou na quarta-feira, na Suazilândia, 
a primeira medalha de ouro para Angola nos Jogos da SADC, ao 
vencer a final dos 100 metros para portadores de deficiência.



O envOlvimentO dos empresários «Kito» 
Dias dos Santos e Artur Almeida Silva com 
homens de negócios libaneses acusados de 
associação ao terrorismo custou o acesso 
que a Arosfram e a Afribelg, empresas nas 
quais criaram interesses, tinham ao mercado 
dos Estados Unidos.
Uma nota do Departamento de Justiça dos 
EUA diz que a Arosfran e a Afribelg são parte 
da rede de negócios usada pelos irmãos  Ali 
Tajideen  e Husayn Tajideen, empresários 
libaneses sobre quem pesa a acusação de fi-
nanciarem a actividade do grupo terrorista 
Hezbollah.
Ao abrigo de uma portaria em vigor há vários 
anos é vedado o acesso ao sistema comercial 
e financeiro dos EUA a pessoas ou institui-
ções associadas a grupos terroristas ou a ac-
tos de terrorismo. A mesma portaria proíbe 
cidadãos e instituições norte-americanas de 
fazerem qualquer tipo de transacções com 
pessoas ou instituições nesta condição.
A decisão anunciada há uma semana pelo Go-
verno do Estados Unidos é resultado de uma 

investigação que em Maio de 2009 identifi-
cou Kassim Tajideen, irmão de Ali e Husayn 
, como sendo um dos pivots do Hezbollah.  
Kassim Tajideen foi igualmente acusado de 
usar o mercado angolano para lavagem de 
dinheiro para beneficiar o Hezbollah. Ele foi 
identicado como sendo o CEO da Afribelg e a 
principal figura da Arosfran. Ambas empre-
sas são detidas  em grande parte pela Ovlas 
Trading, empresa controlada por Kassim Ta-
jideen. 
Por altura da revelação feita em Maio de 2009, 
o comandante-geral da Polícia, Ambrósio de 
Lemos, disse que as alegações seriam inves-
tigadas. « Naturalmente que as autoridades 
angolanas irão trabalhar para que se apure a 
veracidade ou não dessa informação».  O NJ 
desconhece o andamento da investigação.  
Na mesma altura o então embaixador dos 
EUA em Angola, Dan Mozena, disse ao se-
manário «O País» que a decisão não atingia 
os empresários angolanos. « Este é um caso 
que envolve apenas o senhor Tajideen, não 
vincula o Governo angolano, nem os empre-

tempo para o fim-de-semana em luanda
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A solidariedade ainda

tem adeptos

mutamba

Phathar Mak

na primeira pessoa

Apesar de ter deixado o MIREX do pon-
to de vista organizativo, num estado 
nada invejável, AssunÇÃo dos an-
Jos não perdeu a compostura, como 
fizeram alguns dos seus ex-colegas, 

na recta final dos respectivos consulados. Soube se-
parar o trigo do joio, portando-se à altura dos limites 
das suas competências, depois de consumado e aceite 
o seu pedido de demissão. Como no caso em que um 
dos seus vice-ministros, agora também demitido, o 
quis forçar, a destempo, a promover uma funcionária 
adstrita ao seu gabinete, para o cargo de cônsul. Como 
mandam as regras, Assunção dos Anjos disse que não, 
que essa seria já uma responsabilidade do novo titular 
da pasta. Assim é que deve ser. 

 sobe
Mais do que política, a primeira visita 
de estado que o Presidente eduar-
do dos santos efectuou esta sema-
na à Africa do Sul, poderá ter aberto 
as portas para, finalmente, os dois 
países cimentarem uma parceria mais sólida no do-
mínio empresarial. Isso mesmo fizeram questão de 
assinalar os homens de negócios dos dois países que, 
neste domínio, apresentaram, em conjunto, um pa-
cote de preocupações destinados a agilizar os meca-
nismos de cooperação entre Angola e a África do Sul. 
Espera-se agora que a visita do Presidente tenha, 
definitivamente, servido para imprimir maior vitali-
dade à cooperação económica entre os dois países.

A ligação dalguns empresários liba-
neses à Hezzbollah com interesses 
em empresas domiciliadas em Angola 
como a Arosfram, a Afribel e a Golfrate 
posta a nú pelas autoridades norte-

americanos, destapa, mais uma vez, as fragilidades 
dos nossos serviços de inteligência na detecção de uma 
vasta rede de traficantes envolvidos no nosso país em 
operações de lavagem de dinheiro. É evidente que essas 
operações contam com a cumplicidade de peões inter-
nos com influência em algumas instâncias do poder. 
Ora, aqui está um desafio para o novo Ministro do Inte-
rior e antigo chefe do Sinfo, sebastiÃo martins para 
que o nosso país amanhã não venha a ser acusado de 
estar a ser cúmplice do terrorismo internacional.

sários com quem mantém sociedade». Abor-
dado na mesma ocasião pelo «O País» «Kito» 
Dias dos Santos disse  que não poderia res-
ponder por aquilo que Kassim fazia fora do 
escritório.
Ao todo o Governo norte-americano identifi-
cou seis companhias detidas ou participadas 
por cidadãos libaneses, três das quais estabe-
lecidas em Angola.  
A cruzada do Governo EUA atinge também 
a Golfrate, empresa detida em exclusivo por 
Kassim Tajideen e detentora de direitos de 
representação de dezenas de marcas norte-
americanas. A nota dos EUA identifca Ali Ta-
jideen como antigo comando do Hezbollah, 
com passagens por Hanouay e por Tyre no Lí-
bano, tendo contribuído para a actividade do 
Hezbollah com tranches de 1 milhão de dó-
lares. O Hezbollah foi identificado em 1995 
como sendo uma organização terrorista.
Contactado  ontem em Luanda pelo NJ  o em-
presário “Kito” dos Santos prometeu um es-
clarecimento na próxima semana alegando 
“estar muito ocupado”.      robert Quesada

a pressãO dO gOvernO norte-americano 
sob a Arosfran, Afribelg e Golfrate, começou 
em 2009, logo após Kassim Tajideen ter sido 
identificado como sendo um angariador de 
fundos do Hezbollah.
Fonte familiar ao processo disse ao Novo Jor-
nal que em meados de 2009 a Arosfran viu 
retidos em bancos norte-americanos cerca de 
15 milhões de dólares, com os quais esperava 
pagar alguns fornecedores. «Não só o des-
bloqueamento levou meses, como também o 
trio  passou a ter mais dificuldades de adquirir 
bens e serviços no mercado norte-americano» 
acrescentou a nossa fonte.
Segundo o que apurou o Novo Jornal, as di-
ficuldades de acesso ao mercado norte-ame-
ricano explicam a redução significativa do 
volume de importações por parte da Arosfran. 
Com efeito desde o anúncio feito pelo De-
partamento do Tesouro em Maio de 2009, as 
importações da Arosfran, Golfrate e Afribelg 
registaram quebras significativas enquanto 
que grupos como Angoalissar subiram no 
«ranking» de importadores.

Dados do Conselho Nacional de Carregadores 
referentes ao do Iº Trimestre de 2010,  colocam 
a Arosfran na  48ª posição entre os 100 maio-
res importadores com um total de  6942,97 
toneladas. No 4ª trimestre a empresa impor-
tou 48 966,73 toneladas, o que representa um 
decréscimo de 85,82%.
No mesmo período, a Golfrate  aparece na 
21ª posição com 17238,67 toneladas, contra 
20960,12 toneladas no quatro trimestre de 
2009, um decréscimo de 17,76%. As importa-
ções da Afribelg Angola Lda apresentam uma 
variação idêntica. Aparece na 100ª posição 
com 2 918,38 toneladas nos primeiros três 
meses de 2010, contra 6 905,07 tonelada no 
quarto trimestre de 2009, um decréscimo de 
57,74%.
Entretanto, em 2009, de uma lista de um total 
de 14274 importadores e 10 480 582,58 tone-
ladas que Angola importou de vários países do 
mundo, a Arosfran aparecia na quinta posição 
com 342 866,72 toneladas,  logo depois da 
Nova Cimangola, Angola LNG, A Distribuido-
ra, Lda e Chinangola, Lda. Estes valores repre-

sentavam já em si um decréscimo de 40,07% 
em relação ao ano anterior.
A Golfrate estava na 21ª posição com 95 
684,85 toneladas e a Afribelg na 65ª com 
23 780,04 toneladas, reflectindo assim uma 
diminuição nas importações de 54,47% e  
11,70%, respectivamente.
A actual desaceleração das actividades 
comerciais destas três empresas é ainda 
mais notória quando analisada tendo em 
conta os dados estatísticos do CNC para 
2008. Nesse ano, a Arosfram liderou a 
lista de 13305 empresas e de um total 
de 10 653 602 395,73 toneladas impor-
tadas por Angola. Ela apareceu à frente 
da Casa Militar da Presidência da Repú-
blica, Gabinete de Reconstrução Nacio-
nal e Nova Cimangola, entre outras, tendo 
importado 573 385 877,90 toneladas, ou seja 
5,38% do total das importações nacionais. A 
Golfrate aparecia na  11ª posição com 211 144 
494,82 toneladas, ou seja 1,98% e a  Afribelg 
na 51ª posição com 26 981 232,16, ou seja, 0,2
5%.                                                tomás Vieira

Os empresáriOs Artur Almeida e Silva e 
«Kito» Dias Santos foram aconselhados a ven-
der as participações que têm tanto na Arosfran 
quanto na Afribelg, apurou o NJ junto de fonte 
próxima aos dois.
As sugestões que receberam teriam sido mo-
tivadas pelos embaraços políticos e custos 
comerciais que a associação aos empresários 
libaneses citados pela justiça norte-americana 
está gerar.
« Este casamento, além de se estar a revelar 
economicamente inviável, pode ter custos 
políticos muito sérios», disse uma das nossas 
fontes. O NJ apurou  que tanto «Kito» Dias dos 
Santos quanto Artur Almeida e Silva iniciaram 
diligências para venderem as participações ou 
para adquirem a parte controlada por Kassim 
Tajideen. Não é conhecido o valor das propos-
tas, mas analistas observam que  KassimTajide-

en adquiriu há 5 anos a Golfrate, a jóia da coroa, 
por 20 milhões de dólares. Um ano mais tarde 
Kassim Tajideen intentou uma acção contra o 
antigo dono da empresa, Asif Aziz, a quem acu-
sou de ter sobrestimado o valor da empresa. 
As consultas para uma transacção teriam re-
gistado o primeiro contratempo em Janeiro 
deste ano, por altura da morte de  Hassan 
Tajideen, administrador da Arosfran, que ia a 
bordo de um avião da Etiópia Airlines que se 
despenhou pouco depois de ter partido de 
Beirute. Segundo fonte afecta ao processo 
é quase seguro que a sociedade tem os dias 
contados. «Só falta saber quem fica com a 
parte do outro». Observadores apontam para 
o facto de que Kassim Tejideen ter começado a 
evitar Angola, desde a altura em que foi citado 
pelo Departamento de Justiça dos EUA.
                                                                     tomás Vieira

 desce 
Ninguém pode pôr em causa o prestí-
gio  do Professor Doutor freitas do 
amarl. Como destacado professor 
catedrático da faculdade de direito da 
Universidade Nova de Lisboa, por cujo 
saber beberam alguns dos mais brilhantes admnistrati-
vistas portugueses. O que não se compreende, porém, 
é que, depois de ter tecido na semana passada os mais 
rasgados elogios à nova Constituição angolana, questio-
nado na altura sobre alguns dos seus aspectos mais en-
viezados, tivesse confessado que, afinal, ainda não havia 
feito um estudo apurado do documento. Francamente! O 
poder político angolano não precisa destes fretes.  Mais a 
mais vindo de um académico com a estatura de Freitas 
do Amaral.

Máx./Mín. 30º/24º 31º/25º 32º/26º

seXta sábado dominGo




	NJ152.P.01
	NJ152.P.02-03-04-05
	NJ152.P.06
	NJ152.P.07
	NJ152.P.08
	NJ152.P.09
	NJ152.P.10
	NJ152.P.11
	NJ152.P.12
	NJ152.P.13
	NJ152.P.14-15
	NJ152.P.16
	NJ152.P.17
	NJ152.P.18
	NJ152.P.19
	NJ152.P.20
	NJ152.P.21
	NJ152.P.22
	NJ152.P.23
	NJ152.P.24
	NJ152.P.25
	NJ152.P.26-27
	NJ152.P.28-29
	NJ152.P.30
	NJ152.P.31
	NJ152.P.32

