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II CONGRESSO DO DIREITO 
O II Congresso do Direito de Língua 
Portuguesa terá lugar  segunda e 
terça-feira, 6 e 7, no auditório Ma-
ria do Carmo Medina, em Luanda, 
contando com a presença de ilus-
tres juristas nacionais e do mundo 
da lusofonia. O encontro vai deba-
ter temas diversos, desde o estudo 
e o ensino, às revisões constitu-
cionais e o papel das autoridades 
tradicionais, entre outros. Dos pa-
lestrantes, destacam-se os profes-
sores portugueses Freitas do Ama-
ral e Jorge Bacelar Gouveia, além 
de outras figuras do Direito em 
Angola, Moçambique, Guiné-Bis-
sau, São Tomé e Príncipe e Macau.

A. FREITAS DEIXA NJ
O jornalista António Freitas é o 
novo director de Marketing & Co-
municação da empresa estatal de 
diamantes ENDIAMA. Pelo facto 
deixou de ser Chefe de Redacção 
deste semanário, onde ingressou 
desde o início do projecto contri-
buindo para a sua afirmação co-
mo uma referência do jornalismo 
angolano. Jornalista conceitua-
do e com larga experiência profis-
sional, além de ter servido o Novo 
Jornal, A. Freitas esteve no sema-
nário Agora, de que foi co-funda-
dor, e na Agência Angola Press. O 
NJ  deseja-lhe  sucesso nas suas 
novas funções.
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O número de mulheres vítimas de violência doméstica em Angola 
cresce assustadoramente. Como medida de prevenção, o Ministério da 
Família e Promoção da Mulher, em parceria com algumas organizações 
femininas, como a LIMA e a OMA, encetaram uma luta cerrada contra 
qualquer tipo de violência. 

Parlamento
estuda
projecto de Lei

Se o Projecto de Lei contra a Vio-
lência Doméstica que, neste mo-
mento, já se encontra na casa das 
leis, for aprovado pelo Parlamento, 
todo e qualquer pai que não registe 
o seu filho no prazo de um ano fi-
cará sujeito ao pagamento de uma 
multa nunca inferior ao salário 
mínimo, ou de prestação de servi-
ços à comunidade. 
O projecto que já foi entregue aos 
deputados para análise, foi apro-
vado pelo Conselho de Ministros, 
órgão de consulta do Presiden-
te da República, que por sua vez o 
enviou para o Parlamento para es-
tudo e aprovação. 
Para além de condenar qualquer 
tipo de violência no lar, este pro-
jecto de lei enquadra no seu espí-
rito a criação de condições para a 
prevenção e punição dos prevari-
cadores e para a segurança das ví-
timas, através da institucionaliza-
ção de centros de Acolhimentos. 
Segundo o disposto no artigo 19º 
do presente projecto, “o Estado 
deve promover a criação de casas 
de abrigo para a protecção tempo-
rária das vítimas de violência do-
méstica em situação de perigo”. 
Através desta lei, todo aquele 
adulto que tenha sobre sua tute-
la um menor que não esteja a fre-
quentar a escola, será punível por 
lei, e que se traduzirá numa con-
denação e o mesmo terá de prestar 
trabalhos a comunidade. 
Dados oficiais do Ministério da Fa-
mília e Promoção da Mulher de-
monstram um acréscimo bastan-

te elevado de casos de violência 
doméstica nos lares, que segun-
do alguns analistas, deve-se subs-
tancialmente às difíceis condições 
sociais em que vive grande parte 
da população angolana. 
“O aumento no consumo de estu-
pefacientes por parte da juven-
tude, assim como o consumo em 
excesso de álcool, aliado ao desem-
prego, passaram a ser motivos mais 
do que suficientes para que a vio-
lência nos lares angolanos aumen-
tassem”, disse uma fonte afecta ao 
Ministério da Família e Promoção 
da Mulher. 

Quem São aS vítimaS?
Um dos grandes dilemas que se en-
contra quando se discute o elevado 
número de casos de violência no gé-
nero que se regista em todo o país é 
se o mesmo terá realmente aumen-
tado ou existe maior conhecimento 
sobre situações deste género, e com 
uma maior divulgação da imprensa. 
Segundo estatísticas oficiais, em 
2008 foram registados cerca de 640 
casos, sendo que 424 destas situa-
ções foram resolvidas com aconse-
lhamento profissional e os restan-
tes encaminhados para os órgãos 
de justiça. Este número é superior 
ao registado em 2007, o que signifi-
ca, conforme já referido, que as víti-
mas deixaram de recear apresentar 
queixas às autoridades competen-
tes, o que, por si só, representa um 
passo em direcção ao fim dos abu-
sos. 
Contrariamente ao que se pensa, a 

lei não protegerá apenas mulheres, 
elas são as principais vítimas das 
agressões, mas não são as únicas. 
Como vem explanado no artigo nº1 
do projecto de lei contra a violência 
doméstica, na sua alínea K, a pre-
sente lei deve “garantir uma efec-
tiva protecção da integridade físi-
ca e moral, dos homens, mulheres, 
crianças e idosos, viúvas e portado-
res de deficiência que são vítimas 
da violência doméstica”. 
Dados do Centro de Aconselhamen-
to Jurídico da Direcção Provincial 
da Família e Promoção da Mulher 
aponta que, de 2009 até meados de 
2010, mais de 330 casos de violên-
cia doméstica foram registados a 
nível da cidade capital, o que dei-
xou preocupados os responsáveis 
pelo centro.
A agressão física, fuga à paternida-
de, assim como o abuso sexual, são 
as principais causas das agressões 
que atinge, as vítimas que recorrem 
ao centro. 
“O centro tem feito várias acções de 
sensibilização do tipo jurídico, eco-
nómico e emocional, mas os casos 
têm subido. Continuaremos a tra-
balhar, porque acredito que entre as 
situações existentes há casais que 
têm acatado os nossos conselhos”, 
disse José Congo, responsável pelo 
centro, frisando que o maior núme-

ro de agressões advém dos homens, 
adiantando que o bem-estar da mu-
lher reflecte-se na harmonia e con-
córdia dentro de uma família. 
A psicóloga do Centro de Aconse-
lhamento Jurídico da Direcção Pro-
vincial da Família e Promoção da 
Mulher, Ester João, sublinha que a 
falta de diálogo e informação coad-
juvam para os casos de violência do-
méstica e que maiores trabalhos de 
sensibilização devem ser feitos.
Para si, as escolas devem colabo-
rar esclarecendo os alunos sobre as 
consequências e as causas da vio-
lência de modo a educá-los desde 
a infância a não exercerem tal prá-
tica. 
Pediu à população em a encarar o 
problema de violência doméstica 
não só no âmbito familiar, mas tam-
bém social, afirmando que só assim 
será banido.

crime PúbLico
No âmbito das jornadas sobre “os 16 
dias activos contra a violência do-
méstica”, que está a ser comemo-
rado em todo o país, devido ao Dia 
Internacional da Violência Contra 
a Mulher, efeméride celebrada a 25 
de Novembro, a ministra da Famí-
lia e Promoção da Mulher, Genove-
va Lino, disse à imprensa que “a lei 
já foi aprovada pelo Executivo e que 

Violência contra a mulher

Texto de ana margoso

Fotos de quintiliano dos santos
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Segundo estatísticas oficiais, em 2008 foram registados cerca de 
640 casos de violência doméstica, mais do que em 2007, sendo 
que 424 destas situações foram resolvidas com aconselhamento 
profissional e as restantes encaminhados para os órgãos de justiça

“o tecido social está
bastante afectado”

a partir de Janeiro de 2011 os téc-
nicos começam a trabalhar na sua 
regulamentação, para quando for 
aprovada, pela Assembleia Nacio-
nal, começar imediatamente a ser 
aplicada”. 
Genoveva Lino afirmou igualmente 
que a criação da lei é efectivamen-
te necessária, considerando a vio-
lência doméstica “como um crime 
público”. 
Outros dos pontos realçados pe-
la ministra da Mulher é o facto de 
quando a lei entrar em vigor pas-
sar a ser possível qualquer um de-
nunciar, para os tribunais, órgãos 
de justiça e policiais, para que es-
tes possam tomar conta do caso até 
ao fim. 
Quanto ao aumento da violência do-
méstica em Angola, a ministra mos-
trou-se preocupada, mas disse acre-
ditar que nos dias de hoje há um 
maior número de denúncias destes 
casos, estando na base da aparente 
subida dos números. 
Fez saber que, em função dos casos 
de violência verificados no país, os 
seus parceiros vão trabalhar com o 
acompanhamento de sociólogos e 
psicólogos, que têm dado uma pres-
tação valiosa. 
A representante máxima do Minis-
tério da Mulher disse haver estu-
dos para o arranque do projecto 

miraldina Jamba

de construção de casas de abrigo e 
protecção da pessoa vítima de vio-
lência, sendo estas casas temporá-
rias, onde se manterão as pessoas 
até que seja resolvido o diferendo 
familiar, que é um dos pontos apon-
tados pelo Projecto de Lei. 
Segundo Genoveva Lino, quem re-
correr aos serviços destas casas be-
neficiará de um conjunto de servi-
ços do ponto de vista psicológico e 
sociológico. 
Por outro lado, a ministra do Min-
famu afirmou aos órgãos de comu-
nicação social que, em 2010, foram 
registados em todo o país três mil 
casos de violência doméstica, isto 
de Janeiro a Novembro, um número 
que pode a vir a aumentar, visto que 
o ano ainda não findou.  
Genoveva Lino considerou preocu-
pantes os números adiantados, ten-
do chamado a atenção da sociedade 
para a necessidade de reflectir so-
bre o assunto. 
A governante afirmou que a vio-
lência acarreta consequências ne-
gativas do ponto de vista psico-so-
cial, mostrando-se preocupada com 
a destruição familiar, uma vez que 
esta “é a primeira instituição social, 
por ser dela onde saem homens e 
mulheres que vão dar corpo às de-
mais instituições e ajudar à recons-
trução do país”, asseverou.

25 de novembro foi o dia reser-
vado à luta contra a violência 
doméstica. Como a lima tem 
encarado a crescente onda de 
violência no seio das famílias 
angolanas?
A questão da violência preocupa 
toda a sociedade. Temos consta-
tado que dia após dia o índice de 
casos tem aumentado, o que é 
bastante preocupante. A violên-
cia que atinge tanto o sexo femi-
nino, como as crianças, idosos e 
deficientes, como o caso daque-
las crianças que são acusadas 
de feitiçaria, tudo isto é violên-
cia. Enquanto organização femi-
nina, a LIMA tem a responsabi-
lidade de educar e sensibilizar a 
sociedade em si para vermos se 
podemos, pelo menos, minimi-
zar os casos de violência, por-
que constatamos também que 
uma das causas de violência é a 
falta de diálogo nas famílias, pa-
ra além de outras, como o alcoo-
lismo, as drogas, a prostituição, 
o desemprego, a desestrutura-
ção da própria família. O tecido 
nacional angolano está bastan-
te afectado. As causas da violên-
cia devem ser detectadas, anali-
sadas para pudermos combater a 
própria violência. Sou mesmo de 
opinião que é neste ponto que 
devemos nos ater mais. 

as vítimas desta violência tam-
bém procuram a lima?
Sim, porque também temos es-
truturas a nível dos municípios, 
para além da estrutura provincial 
e a nacional, sedeadas em Luan-
da. Nós temos recebido muitos 
casos que recorrem às nossas 
instituições no sentido de apro-
veitarem um aconchego, uma 
vez que a vítima procura sempre 
alguém que a possa ouvir e aju-
dar. É neste sentido que nós te-
mos acompanhado vários casos. 

qual é a sua opinião relativa-
mente ao projecto de lei en-
tregue à assembleia nacional, 
pelo Conselho de ministros? 

acredita que ajudará a baixar 
os altos níveis de violência na 
nossa sociedade?
A expectativa é grande na so-
ciedade. Esta lei vai, pelo me-
nos, responsabilizar o agressor, 
e proteger as vítimas. Porque até 
ao momento não havia propria-
mente um instrumento jurídico 
que pudesse punir os agresso-
res. Estamos esperançadas que a 
lei venha preencher esta lacuna, 
para poder, no mínimo, respon-
sabilizar os agressores. Porque 
em termos de violência domés-
tica nós podemos também apon-
tar a fuga à paternidade, a recu-
sa da prestação de alimento às 
famílias que encontram respaldo 
na lei, e que pode responsabili-
zar os agressores. E há medidas 
que podem ser tomadas em rela-
ção ao incumprimento de deter-
minadas regras. 

uma palavra amiga de uma mu-
lher para todas as vítimas de 
violência doméstica. 
Para todas as mulheres angola-
nas, e não só, gostaria de apelar 
à unidade de todas as mulheres 
angolanas neste combate contra 
a violência no género. Mas é um 
problema que nós sabemos que 
aflige a nossa sociedade, porque 
há casos que se registam todos 
os dias, como a violação de me-
nores. Como mães, como edu-
cadoras, nós precisamos estar 
unidas neste combate para limi-
tarmos, senão mesmo erradicar-
mos, a violência na nossa socie-
dade. O nosso país está em paz, 
precisamos de consolidar esta 
paz, tendo uma paz de espírito, 
porque se as famílias não estão 
unidas, não têm uma paz social, 
com certeza que os casos de vio-
lência vão aumentar. Nós preci-
samos criar uma sociedade mais 
estável, mais harmoniosa, mais 
solidária, onde haja amor, fra-
ternidade para contribuirmos 
para o desenvolvimento da Na-
ção.  
                                   ana margoso

«A agressão física, 
fuga à paternidade, 
assim como o 
abuso sexual são as 
principais causas 
das agressões que 
atingem as vítimas 
que recorrem 
ao Centro de 
Aconselhamento 
Jurídico da Direcção 
Provincial da 
Família e Promoção 
da Mulher»

Não se pode combater a violência sem 
analisar as causas, defende  Miraldina 
Jamba, líder da LIMA, organização 
feminina da UNITA. A desestruturação do 
tecido social é uma delas.



Como forma de Combater a vio-
lência contra as mulheres e de géne-
ro, as profissionais de comunicação 
criaram uma organização denomi-
nado Fórum das Mulheres Jornalis-
tas para Igualdade no Género. O fó-
rum é constituído por jornalistas de 
órgãos de comunicação social pú-
blicos e privados. As suas acções 
estão viradas para a promoção dos 
ideais de igualdade de género, atra-
vés dos meios de comunicação so-
cial.
O organismo é composto apenas por 
mulheres. Embora elas defendam a 
igualdade no género, do fórum os ho-
mens não fazem parte.
Criada em 2007, somente em 2009 é 
que o fórum passou a ser reconhecido 
legalmente como uma organização. 
Sem estrutura para debater os pro-
blemas que as afligem, as jornalistas 
tentam, através da comunicação so-
cial, passar a mensagem à sociedade 
sobre formas de alertar as violações 
contra as mulheres. Os seus parcei-
ros são organizações não governa-
mentais, como o PNUD (Programa 
das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento), OPEN SOCIETY, Embaixada 
da Holanda, etc. 
Josina Carvalho, membro do Fórum, 
disse que a instituição a que perten-
ce é constituída por jornalistas de vá-
rios órgãos de comunicação social 
privado e estatal, que decidiram jun-
tar-se para prestar solidariedade às 

mulheres vítimas de violência e tam-
bém promover uma campanha intitu-
lada «Os meios de comunicação con-
tra a violência sobre as mulheres». 
“Com esta campanha queremos tam-
bém mostrar que as jornalistas não 
estão à margem dos problemas so-
bre a violência, porque é um assunto 
geral que envolve todas as mulheres, 
de qualquer estrato social, quer se-
jam médicas, zungueiras, economis-
tas, etc.”, disse, acrescentando: “Es-
ta é a nossa contribuição para que o 
problema de violência no género seja 
combatido na sociedade no sentido 
de despertar as mulheres a não fica-
rem de braços cruzados quando são 
desrespeitadas”.
Questionada sobre de que forma é 
que o Fórum das Mulheres Jornalis-
tas para Igualdade no Género tem in-
teragido com as mulheres que vêem 
todos os dias os seus direitos viola-
dos, a também jornalista do Jornal 
de Angola disse que o contributo das 
profissionais de jornalismo, em pri-
meira instância, é solidarizarem-se, 
alertar e chamar a atenção, através 
de campanhas, e, em segundo, aju-
dar as mulheres, através dos media, 
sensibilizando sobre as formas que 
os meios de comunicação têm para 
tratar com maior frequência a ques-
tão da violência. Isto “porque o tema 
da violência doméstica até há alguns 
anos não era muito valorizado nos 
meios de comunicação. Pretendemos 

também fazer com que os meios de 
comunicação coloquem na agenda os 
problemas sobre violência de género 
e contra as mulheres”.
Sobre o facto de não trabalharem 
com organizações já existentes, co-
mo a Organização das Mulheres An-
golanas, Josina Carvalho esclarece 
que cada um tem o seu objectivo e a 
forma de o concretizar. “Não nos as-
sociamos à OMA, porque é uma orga-
nização partidária e tem outros fins 
com os quais não nos revemos. Elas 
fazem um trabalho lindo, mas a 
nossa organização é mais livre, não 
entram só mulheres do MPLA, mas 
sim todas, independentemente da 

cor partidária”, clarificou. 
“De uma forma ou de outra – acres-
centou - estamos ligadas porque 
fazemos quase os mesmos traba-
lhos”. 
Josina Carvalho disse também que o 
fórum espera que a questão do gé-
nero seja vista com maior importân-
cia. “Ou seja, todas as políticas do 
governo devem ter em conta a ques-
tão do género, porque tem-se nota-
do a desigualdade de entre homens 
e mulheres no acesso ao poder”, su-
blinhou, rematando: “Queremos que 
os homens e as mulheres tenham os 
mesmos direitos dentro de uma so-
ciedade”.

Para diStinguir o que está na 
base da violência contra as mulhe-
res é necessário primeiro, de acor-
do com o psicólogo clínico Nvunda 
Tonet, ver a forma como as pesso-
as se relacionam para poder enten-
der o comportamento de determi-
nados indivíduos numa relação. “O 
modo com que as pessoas se relacio-
nam durante o processo do conheci-
mento ou do namoro e, também, ao 
longo do próprio casamento, vai de-
terminar o período de desconfian-
ça, traição e de desespero, que em 
último caso, ou seja, quando vêem 
que o diálogo já não é a solução e os 
instintos internos o empurram para 
agressão”, disse.

Nvunda Tonet assume, no entanto, 
que a questão da agressão é tam-
bém muito instintiva por parte de 
alguns homens. “Nem sempre é pre-
meditado, mas é uma situação em 
decorrência dos instintos que sur-
gem e que vão-se formando ao lon-
go da relação”, precisou.
O psicólogo acredita que este tipo de 
comportamento tem muito a ver com 
os instintos do ponto de vista fisio-
lógico da pessoa e do ponto de vis-
ta psicológico tem “mais a ver com 
a pressão do relacionamento con-
jugal, com o nível de desconfiança, 
com o amor que um sente pelo ou-
tro e pela a obsessão que algumas 
pessoas apresentam pelo parceiro”, 

ilustrou, acrescentando que em ca-
sos patológicos há o transtorno ob-
sessivo compulsivo que faz com que 
as pessoas pensem e ajam de acordo 
com a estrutura psicológica que de-
sempenham sobre determinado ob-
jecto. 

“A violência é algo que sempre reduz 
a nossa capacidade de resposta. Mas 
também é preciso observar que este 
fenómeno, quando admitido no pla-
no inferior, ou seja, do ponto de vista 
masoquista, que é a pessoa que tem 
prazer neste modo de ser”, pode ser 
observado como um reforço da pró-
pria relação. “Por isso, é que nós ob-
servamos alguns casais que mesmo 
apesar das brigas constantes e de-
sentendimento permanecem juntos 
ao contrário da opinião popular”
O psicólogo disse também que as mu-
lheres mais fracas à violência diária 
tendem a despersonalizar-se, ou seja, 
elas deixam de ter algumas atitudes e 
hábitos que faziam antes de serem 

violentadas” e a partir de determina-
do momento “passam a adoptar ou-
tra postura face à situação que elas 
estão a viver. Nós podemos chamar 
isto de despersonalização”.
“Crianças que vivenciam o contex-
to de agressão podem desenvolver 
perturbações da primeira infância e 
adolescência, como podem também 
apresentar traumas de perdas. Mas 
também há petizes que vivenciam si-
tuações de violência e quando adul-
tas podem tornar-se pessoas anti-
sociais ”, respondeu Nvunda Tonet, 
quando questionado como crescem 
os filhos que presenciam o pai a ba-
ter na mãe ou vice-versa.
                                      neusa salgado 
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Vítimas de violência tendem a despersonalizar-se

Jornalistas solidárias
com a igualdade no género    

segundo o psicólogo clínico nvunda tonet

«Esta é a nossa 
contribuição no 
sentido de despertar 
as mulheres a não 
ficarem de braços 
cruzados quando 
são desrespeitadas»

josina carvalho, membro do Fórum das mulherers jornalistas para  igualdade no género
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“Tenho vergonha de contar às pessoas o que vivo. As minhas 
colegas quando vêem que faltei ao serviço sabem já que o meu 
marido me bateu. Ele não tem limites, numa das brigas que 
tivemos bateu até na minha irmã mais velha”

muitoS caSoS de violência do-
méstica encontram-se associados 
ao consumo de álcool e drogas, que 
pode tornar a pessoa mais irritável 
e agressiva. É este o caso de Maria 
do Céu, de 29 anos. A sua vida mu-
dou quando começou a viver com o 
marido. “Ele foi sempre agressivo, 
mesmo no namoro já me batia, mas 
pensei que com o tempo ele ia mu-
dar. O amor que sentia por ele era 
mais forte do que eu, e suportava 
todas as humilhações”.
Mãe de três filhos, de nove, seis 
e dois anos, a jovem diz que não 
abandona o marido por causa dos 
filhos. “Eu aprendi com os meus 
pais que o melhor para um filho 
é ver o pai e a mãe juntos. É por 
causa deles que estou com ele até 
hoje. O amor que sentia virou ódio 
e rancor, eu vivo com ele mas já não 
fazemos relações sexuais como an-
tes, porque em vez de sentir pra-
zer, sinto dor. Estou a deixar que 
os meus filhos cresçam mais um 
pouco para me separar. Acho que 
assim que com um pouco mais de 
idade vão entender a situação por-
que agora mesmo não tem como. 
Eles são muito ligados ao pai”.
Maria do Céu diz que os filhos já 
presenciaram muitas vezes as bri-
gas do casal. Questionada se isso 
não afectaria as crianças, a jovem 

respondeu que sim. “Já fui chama-
da pela escola do meu filho mais 
velho, porque briga com os cole-
gas. Ele tem o comportamento do 
pai. Só faz aquilo que quer”.   
A jovem é funcionária pública e 
diz que já faltou várias vezes ao 
trabalho, por causa do espan-
camento que sofre por parte do 
companheiro, quase todos os 
dias. “Tenho vergonha de contar 
às pessoas o que vivo. As minhas 
colegas quando vêem que faltei 
ao serviço sabem já que o meu 
marido me bateu. Ele não tem 
limites, numa das brigas que ti-
vemos bateu até na minha irmã 
mais velha”.
Segundo a jovem, as brigas acon-
tecem mais, quando o compa-
nheiro chega a casa em estado de 
embriaguês. “Quando vem com 
os copos, a coisa pega fogo, não 
respeita ninguém, até à própria 
mãe dele falta ao respeito. Eu 
vivo um inferno, mas jurei no dia 
do casamento que ficaria com ele 
na saúde e doença e vou aguentar 
porque é o pai dos meus filhos”.
Normalmente, os homens que ba-
tem nas mulheres fazem-no entre 
quatro paredes, para que não se-
jam vistos por parentes, amigos, 
familiares e colegas de trabalho, o 
que torna a denúncia mais difícil.

não exiSte Só vioLência contra 
as mulheres. Também há a violência 
praticada contra o homem, só que 
eles tendem a esconder por vergo-
nha. Existem casos em que o ho-
mem é apanhado de surpresa, por 
exemplo, enquanto dorme, e elas 
aproveitam para descarregar.
O Novo Jornal relata a história de 
um homem que era constantemen-
te violentado pela mulher, tanto fí-
sica como psicologicamente.
O jovem, de 35 anos, que não quis 
identificar-se, conta que a mulher 
sempre foi agressiva e que é maior 
que ele. “Ela é muito agressiva, é 
alta, grande, praticou judo, não me 
respeita. Já fui agredido por ela fi-
sicamente duas vezes, estava muito 

embriagado e ela aproveitou-se do 
meu estado e bateu-me”.
Segundo o jovem, a violência que 
mais sofre da companheira é a 
psicológica. “Sofro todos os dias. 
Ponho tudo em casa, mas para ela 
nunca faço nada. Fala comigo sem 
maneiras, ofende a minha mãe, já 
fui desprezado pela minha família 
por causa dela”, nota o homem.

vÁriaS São aS muLhereS que so-
frem a violência doméstica às garras 
dos maridos e namorados. A cada 
dia que passa este facto aumenta na 
nossa sociedade e não só. São pou-
cas as mulheres que têm coragem de 
procurar a polícia, contar o que vi-
vem em casa e denunciar o agressor. 
Muitas também não têm a audácia 
suficiente para contar a uma amiga, 
um familiar, ou mesmo colega a situ-
ação que vivem e quebrar o ciclo dos 
maus-tratos, físico ou psicológicos. 
A violência doméstica acontece em 
vários estratos sociais, culturas e 
grupos. São mulheres de várias fai-
xas etárias e de todas as confissões 
religiosas. Todas elas partilham sen-
timentos de desconfiança, respon-
sabilidade, pavor e vergonha.
A denúncia é o caminho certo pa-
ra acabar com este mal. O primeiro 
passo para acabar com o sofrimento 
e que tem de ser dado. 
A violência assume tantas formas 
quanto a imaginação humana per-
mite. Algumas mulheres de agressão 
chegam mesmo a ficar dois meses 
no hospital nos cuidados intensivos, 
como relatou  uma vítima, e outras 
ainda são obrigadas a casar para não 
envergonhar a família. 
As mulheres não são as únicas que 
têm sofrido a violência doméstica. 
Começam a surgir relatos de homens 
a serem violentados pelas mulheres, 

fisica e psicologicamente.  
A mulher tem vários sinais no corpo, 
na sequência dos maus-tratos por 
parte do companheiro, mas normal-
mente esconde-os. Com um saía de 
cor preta e blusa branca, lágrimas a 
correr no rosto, Ana, como se iden-
tificou a nossa fonte, conta ao No-
vo Jornal os maus momentos que vi-
veu ao lado do esposo. Segundo ela, 
foram 13 anos de muito sofrimento. 
“Ele sempre foi assim. Quando pega, 
bate-me até eu desmaiar. Já amea-
çou-me várias vezes com uma arma 
de fogo. É um sofrimento que vivo 
desde o primeiro ano de casamen-
to”, recorda.
Ana diz que pôs fim ao matrimó-
nio, quando o esposo tentou abu-
sar sexualmente da filha, de apenas 
10 anos. “Aquilo foi o fim. Eu ama-
va muito ele, mas fazer aquilo com a 
minha filha, foi o pior de tudo. Per-
di o amor que sentia por ele, porque 
primeiro estão as minhas filhas. Me 
separei e hoje estou bem com elas”. 
A jovem, de 32 anos, acrescenta que 
ficou durante muito tempo com o 
esposo para não ser uma mulher se-
parada e para que os seus filhos não 
vivessem longe do pai.
Para muitas mulheres, manter estes 
relacionamentos doentios faz parte 
do respeito e da sobrevivência, não 
só dela, mas também a dos filhos. 
Ou seja, a mulher não se separa do 

seu agressor porque julga não ter 
como sustentar os filhos sozinha. 
Isto revela que elas têm consciência 
do risco que correm, mas não sabem 
como sair dele.
Ana está separada há cinco meses, 
mas os sinais de agressão ainda são 
visíveis no rosto e no seu corpo. 
“Da forma que está a minha cara te-
nho vergonha de procurar emprego, 
porque as pessoas podem pensar 
que estes sinais que tenho aparece-
ram porque sou alcoólatra”, afirma, 
garantindo que nunca bebeu bebi-
das alcoólicas.
A jovem voltou para a casa da mãe 
com os três filhos e diz que não tem 
condições para o sustento dos fi-
lhos. “A minha mãe não trabalha, 
vende peixe. Eu, neste momento, 
não tenho como procurar emprego 
por causa dos sinais que tenho no 
rosto e também já não gozo de boa 
saúde. Ele nunca gostou que eu tra-
balhasse. Sempre que saía, para ele, 
era um problema”.
Questionada se arranjaria um com-
panheiro depois do que passou, Ana 
respondeu que não. 
“Não quero passar por aquilo que 
passei. Sei que os homens não são 
iguais, se arranjar marido cada um 
vai morar em sua casa. Preferia que 
ele ficasse em sua casa e eu na mi-
nha. Não tenho namorado porque 
não me sinto preparada”, remata.

ter consciência do risco
mas não saber como fugir dele

fui obrigada a casar 

quando o príncipe vira sapo 

eles também apanham

LourdeS antónio, de 36 anos, 
disse que engravidou aos 20 anos 
e foi obrigada pelos pais a casar 
para não manchar o nome da fa-
mília. “No namoro, ele era o ho-
mem mais doce do mundo. Os 
meus pais queriam que eu me ca-
sasse, eles gostavam muito dele e 
diziam que seria um bom marido. 
Casei e a minha vida mudou por 
completo. Ele, às vezes, não apa-
recia em casa, as namoradas liga-
vam a toda hora e eu não podia 
fazer nada. Quando reclamava, 
batia-me. Foi assim durante os 
cinco anos. Não tinha paz em mi-
nha própria casa, só emagrecia, 
porque a minha vida era só cho-
rar”, lembra a jovem.
Segundo Lourdes, o casamen-
to durou apenas cinco anos. Dois 
anos depois, o filho que a pren-
dia à relação acabou por falecer. 
“Quando o meu filho morreu, vi 

que já não estava ali a fazer nada. 
Foi então que tomei a decisão de 
deixar a casa e a vida dele”.
Regressar a casa dos pais não foi 
fácil. “Os meus pais não queriam 
aceitar, diziam que era uma ver-
gonha ter uma filha separada. 
Conversei com eles, disse-lhes 
que eu não estava bem e acaba-
ram por aceitar que voltasse para 
casa”, relata.
Lourdes António conta que de-
pois da separação, o que mais a 
entristeceu foi o facto das pes-
soas pensarem que já não conse-
guiria arranjar outro companhei-
ro. “Quando tinha os meus 31 
anos, as pessoas diziam à minha 
mãe que com a idade que eu ti-
nha já não conseguiria marido só 
para mim e que eu seria a outra. 
Mas graças a Deus encontrei um 
homem bom, já tenho três filhos, 
dois biológicos e um adoptivo”.

A nossa interlocutora realçou que 
muitas mulheres suportam maus-
tratos dos maridos por causa da 
família. “Reclamam junto da mãe 
e a resposta que obtêm é que têm 
de aguentar. Para onde é que vais 
com estes filhos? Acho que os 
pais têm errado muito, ao obriga-
rem os filhos a casar. As pessoas 
têm de pôr uma coisa na cabeça, 
que o fim de um casamento não é 
o fim da vida, porque as pessoas 
não nascem juntas”.
A jovem deixa um conselho às 
mulheres para terem a cultura de 
denunciar este tipo de homem. 
“Acho que a mulher tem de tra-
balhar, ter a independência eco-
nómica, e não deixar que os pais 
tomem conta da sua vida, porque 
se eu fizesse o que o meu coração 
me mandava, não iria aguentar 
aqueles cinco anos de tanto sofri-
mento”, sublinha.
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O prOgrama do Executivo provin-
cial de Luanda apresentado  quar-
ta-feira, pelo ministro de Estado 
e chefe da Casa Civil, Carlos Feijó, 
integra o reforço das competências 
técnicas do Governo Provincial de 
Luanda (GPL) e das administrações 
municipais e a alteração e adequa-
ção do seu estatuto orgânico.   
O governante anunciou, para os 
próximos tempos, a elaboração do 
Plano Director Geral Metropolitano 
de Luanda, cuja gestão será atribu-
ída ao Instituto de Planeamento e 
Gestão Urbana de Luanda  (IPGUL). 
Num encontro mantido com diri-
gentes do partido que sustenta o 
Executivo angolano, Carlos Feijó  
destacou também a delimitação e 
execução das responsabilidades do 

GPL e das administrações munici-
pais com base num diploma sobre a 
delimitação de competências.
Está ainda prevista a publicação 
de um  decreto-lei sobre as taxas e 
multas e ainda o reajustamento da 
área jurídica do Governo Provincial 
de Luanda, que deverá cuidar tam-
bém dos contratos, do contencio-
so e dos litígios das transgressões 
administrativas. A própria Lei das 
Transgressões Administrativas será 
alterada, segundo Feijó.
“No diploma que aprova o Plano 
Director Geral deve haver também 
a classificação e desafectação de 
terrenos do domínio público, para 
se determinar quais os terrenos não 
concedíveis, ou fora do comércio, 
e os do domínio privado concedí-

veis”, disse Carlos Feijó.
Segundo o ministro de Estado, foi 
criada a Empresa de Limpeza e Ma-
nutenção das Valas de Drenagem, 
com o objectivo de proceder a lim-
peza e manutenção sistemática das 
valas e valetas, reperfilamento das 
mesmas, entre outras tarefas”.  
A colocação de anilhas nas valetas 
que se encontram no interior dos 
municípios, a recolha de resíduos 
sólidos à volta das valas e a depo-
sição directa no aterro sanitário, 
constituem outras funções da em-
presa.
Carlos Feijó referiu que na província 
de Luanda a empresa irá interven-
cionar as valas e bacias do Rio Seco, 
Samba, Cazenga, Cariango até ao 
nó, Senado da Câmara até a foz do 

Cambamba e Lagoa de São Pedro até 
ao Suroca Mulenvos.
Quanto às vias estruturantes, o 
programa prevê a construção da via 
rápida Luanda - Viana e a reabilita-
ção da Avenida Ngola Kiluange, da  
Quarta Avenida, da estrada que liga 
o Golfe à Viana e a rua conhecida 
como do Sanatório.
Do programa do GPL apresentado 
pelo  ministro de Estado e chefe da 
Casa Civil fazem   igualmente  parte 
a reabilitação da Sexta Avenida, o 
Programa de Construção das Infra-
Estruturas da área da Boavista, 
construção da via rápida Luanda - 
Kifangondo e a ligação de Luanda 
à Viana, 
Está ainda prevista  a construção da 
auto-estrada periférica de Luanda, 

Viana - Cabolombo (troço Ponte do 
Benfica - Cabolombo e extensão 
das passagens hidráulicas da estra-
da de serviço), assim como a rea-
bilitação da estrada Viana - Kikuxi 
e a ampliação da estrada do Golfe, 
no troço entre o Gamek e o antigo 
controlo.
Enquanto isso,  o novo “homem 
forte” da província de Luanda, José 
Maria Ferraz dos Santos, nomeou   
Antas Miguel para o cargo de  direc-
tor geral para a Empresa de Limpeza 
e Saneamento de Luanda (ELISAL).
Antas Miguel substitui no cargo  de 
António Lúcio Martins. 
Já Cesário Cláudio dos Santos Mi-
guel  foi nomeado  assessor do go-
vernador para a área económica e 
produtiva. 

plano Director geral  
metropolitano para Luanda

Sobre a mesa do Executivo

O LíDer Da bancaDa parlamentar 
da FNLA defendeu ontem, em  Lu-
anda, que “a cidade capital precisa 
de ser governada por gestores com 
capacidade e não por  políticos”. 
Kabangu Kabangu precisou que a 
aposta de figuras políticas  para a 
governação de Luanda vai conti-
nua a adiar a solução definitiva dos 
actuais problemas estruturais da 
capital angolana. “Por Luanda po-
derão passar mais  políticos compe-

tentes, mas os problemas não terão 
solução”, disse o dirigente da FNLA. 
Ele fez estas declarações a propósi-
to  do novo programa de gestão da 
capital, apresentado quarta-feira 
pelo ministro de Estado e da Casa 
Civil, Carlos Maria Feijó. Kabangu  
entende que a solução dos proble-
mas de Luanda passa pela elabo-
ração de “um plano director sério,  
capaz de apresentar soluções para 
todas as suas debilidades”. No en-

tender do político, Luanda enferma 
de problemas não só ao nível su-
burbano, mas sobretudo no casco 
urbano, onde também falta ener-
gia, água canalizada e saneamento 
básico.  Lembrou que até os prédios 
hoje são abastecidos de água com 
o uso de electrobombas, porque as 
canalizações estão obsoletas .
Por tudo isso, Ngola Kabangu reite-
rou  que “devem ser indicadas  pes-
soas competentes do ponto de vista 

técnico e, sobretudo bons gestores 
para estarem à testa da capital,  Lu-
anda”.  Por seu turno, a secretária 
para os assuntos políticos da plata-
forma dos Partidos da Opisição Civil 
(POC), Luisete Macedo, advogou 
que só com a implantação do poder 
autárquico Luanda e outras cidades 
do país poderão conhecer uma ges-
tão saudável.  
Para esta dirigente da oposição, “só 
as autarquias permitem que os po-

tenciais gestores do poder local  se 
submetam à auscultação popular 
para apresentarem os seus progra-
mas visando a solução dos proble-
mas de cada município.”                V.r.

Ngola Kabangu 

Chamem gestores ao invês de políticos

Ampe Rogério
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A mAioriA dos filiAdos da Câ-
mara do Comércio Angola-EUA, que 
respondeu ao convite daquela insti-
tuição para um encontro com o en-
carregado de negócios da embaixada 
norte-americana em Angola, David 
Brooks, não ficou convencida com  
a justificação daquele  diplomata 
segundo a qual o encerramento da  
conta  bancária da embaixada ango-
lana em Washington  não decorre  de 
uma decisão do seu governo.  
Esta posição ficou expressa na  terça-
feira, 30, em Luanda, durante um 
encontro realizado num dos hotéis 
da capital. 
Intervenientes no debate observa-
ram que, na verdade, a medida toma-
da pelo Bank of America é inspirada 
numa determinação do Senado ame-
ricano, sustentada por um relatório 
publicado em Fevereiro último, que 
punha em causa a capacidade das 
autoridades angolanas em combater 
as operações de lavagem de dinhei-
ro, devido ao fraco controlo de saída 
de capitais e a sua impotência  no 
combate à corrupção. 
Ficou expresso também nas inquie-
tações dos presentes o facto de, 
aparentemente, as autoridades ame-
ricanas (ou os bancos) não terem 
tido em conta a aprovação, em Maio 
deste ano, pelo Parlamento angola-
no, de uma  lei contra a lavagem de 
dinheiro e o terrorismo financeiro e 
de uma outra sobre a probidade pú-
blica, instrumentos jurídicos através 
dos quais os órgãos administrativos 
estabelecem regras éticas de actua-
ção dos servidores públicos. 
A primeira tratou-se de uma medida, 
segundo disseram, que surgiu em 
resposta às acusações de que Angola 
não cumpria as regras internacionais 
sobre branqueamento de capitais.   
Alguns membros da câmara manifes-
taram igualmente reservas em rela-

ção às garantias de que a actual crise 
não vai afectar, em certa medida, os 
negócios dos seus filiados. 
“Se a impossibilidade da emissão de 
vistos para Angola incluir a represen-
tação consular angolana em Hous-
ton e Nova Iorque, pode, claramente, 
afectar os nossos negócios”, precisou 
um dos presentes. 
Tal como noticiou o NJ na passada 
semana, Angola foi o único país que 
viu as suas contas congeladas, mas 
31 outros, entre os quais 15 africa-
nos, estão na eminência de ficarem 
na mesma situação. 
Há duas semanas, o JP Morgan Chass 
notificou todas as embaixadas junto 
das Nações Unidas de que têm que 
transferir, até Março, as suas contas 
para outros bancos. 
Angola foi arrolada devido à tenta-
tiva de transferência, em 2000, de 
50 milhões de dólares ordenada por 
Aguinaldo Jaime, ao tempo gover-
nador do Banco Nacional de Angola 
(BNA). 
O caso de Angola foi ”agravado” de-
vido à incapacidade do HSBC fazer 
prova da identidade dos accionistas 
do BAI, banco com quem tinha ele-
vados negócios. 
A decisão do JP Morgan Chass atinge 
também a representação permanen-
te de Angola junto da ONU e o Consu-
lado Geral em Nova Iorque. 
As fontes do NJ admitiram que um 
eventual prolongamento da crise 
poderá resultar numa maior pres-
são sobre companhias americanas 
com interesses em Angola. De resto, 
executivos angolanos ligados à in-
dústria petrolífera manifestaram-se 
absolutamente convencidos de que 
o agravamento da situação é uma 
questão de tempo.  
No decorrer da reunião desta terça-
feira, o director executivo da câmara 
do Comércio Angola-EUA, Francis-

co Cruz, manifestou junto de David  
Brooks,  encarregado de negócios da 
embaixada americana em Luanda, a 
preocupação angolana com o facto 
de a representação diplomática   an-
golana em Washington ter sido a úni-
ca representação diplomática a ver as 
suas contas bancárias congeladas. 
As contas de Angola foram restringi-
das a 2 de Novembro e formalmente 
encerradas a 9 do mesmo mês. 
“Embora esta situação não afecte 
só Angola e seja decorrente das me-
didas que os bancos estão a tomar 
para evitar a lavagem de dinheiro e 
questões de corrupção, a verdade é 
que está a criar um ambiente negati-
vo nas nossas relações bilaterais que 
pode ter implicações negativas nas  
operações empresariais de muitos 
membros desta Câmara”, disse aque-
le responsável.  
Ele apelou ao Departamento de 
Estado americano  no sentido 
de “trabalhar estreitamente com 
Angola na criação das condições 
necessárias para que a embaixa-
da angolana em Washington volte 
a funcionar normalmente dentro 
dos princípios da Convenção de 
Viena sobre relações 
diplomáticas”.  
Francisco Cruz manifestou a dis-
ponibilidade da Câmara “em con-
tribuir para uma solução aceitável 
e duradoura desta crise.” 
A Câmara do Comércio EUA-Angola 
foi criada para promover as rela-
ções económicas e comerciais en-
tre os EUA e Angola e incentivar a 
cooperação e a criação de parcerias 
entre as empresas dos dois países.   
Os dois países têm uma parceria es-
tratégica que favorece a cooperação 
e os investimentos e incentiva as tro-
cas comerciais e a diversificação da 
economia angolana. 

Venâncio RodRigues

os ConsulAdos em Houston, Texas 
e em Nova Iorque, vão cobrir parte 
das despesas da Embaixada de Angola 
nos EUA, apurou o NJ junto do MIREX. 
Esta operação vai permitir a Embaixa-
da honrar despesas como salários e 
rendas de casa.
O recurso aos consulados foi a alterna-
tiva encontrada enquanto procuram 
uma solução que envolve consultas 
com instituições norte-americanas, 

e que segundo fonte do MIREX visa a 
observação  “dos ditames da Conven-
ção de Viena de 1963 .
A Embaixada de Angola nos EUA não 
tem nenhuma conta bancária activa 
desde 2 de Novembro data em que no 
Bank Of America anunciou a imposi-
ção de restrições.  Aquele banco en-
cerrou formalmente as contas a 9.
Até Setembro Angola operava com 
o HSBC, o primeiro de uma série de 

bancos que se recusam a trabalhar 
com a missão angolana.
Fontes ligadas a este dossier disseram 
ao NJ que o recurso aos consulados é 
uma solução temporária.  “ A solução 
em que estamos a trabalhar vai res-
ponder também à notificação enviada 
pelo JP Morgan Chass ao Consulado 
de Nova Iorque segundo a qual deve 
encerrar as suas contas até Março 
próximo” .

Crise Angola - EUA

Diplomacia angolana

Câmara do Comércio  
apanhada em contra-mão

mudanças no Vaticano,
moscovo e Telavive

Consulados cobrem despesas 

o embAixAdor de AngolA 
junto do Vaticano, Armindo do 
Espírito Santo, é apontado em 
vários círculos diplomáticos 
como futuro representante do 
nosso país em Israel, apurou o 
Novo Jornal junto de uma fonte 
da Presidência da República. 
A experiência deste diploma-
ta, que durante muitos anos es-
teve ligado à alta hierarquia do 
Ministério do Interior e da Poli-
cia, poderá ter influenciado na 
decisão de ser enviado para Te-
lavive.
Em sentido inverso, o embaixa-
dor de Angola em Israel, José 
Manuel João “Jota” poderá ru-
mar para o Estado do Vaticano 
mas o distanciamento que lhe é 
atribuído em relação à Igreja Ca-
tólica está a levantar algumas 
reservas em certos círculos. Mas, 
“vai acabar por ser nomeado”, 
garante uma fonte do Ministério 
das Relações Exteriores.
Com o posto por ocupar desde 
a morte de Samuel Tito, o úl-
timo representante de Angola 
em Moscovo, o Presidente Jo-
sé Eduardo dos Santos, atento à 
importância estratégica das re-
lações com o “Kremlin”, pode-
rá vir a colocar na capital russa 
Luís de Almeida, tido como um 
dos mais experientes diploma-
tas angolanos e actual decano 
do corpo diplomático acredita-
do em Rabat (Marrocos).
Mas, as mudanças ao nível da 
nossa diplomacia poderão vir a 
conhecer nos tempos mais pró-
ximos outros contornos. Na ver-
dade, as nomeações de Manuel 
Augusto, antigo embaixador de 
Angola junto da União Africana 
em Adis-Abeba, e de Rui Man-
gueira, ex-representante do 
nosso país nos Emirados Árabes 
Unidos, poderão vir a provocar 
uma reviravolta no processo de 
mudanças diplomáticas enceta-
das nos últimos dias pelo Presi-
dente Eduardo dos Santos.
Com a cadeira das Nações Uni-

das por preencher face a infle-
xão de Manuel Augusto para 
Luanda quando era dado como 
certo como substituto de Ismael 
Martins, a embaixadora de An-
gola no Reino Unido, Ana Maria 
Carreira, que preparava o seu 
regresso à estrutura central do 
MIREX, apresenta-se como séria 
candidata a representante do 
nosso país em Nova Iorque. 
Leovigildo da Costa e Silva, a 
cumprir missão no Brasil, e que 
era dado como certo em Wa-
shington para ocupar o lugar de 
Josefina Pitra Diakité, deverá 
agora substituir Jaime Furtado 
Gonçalves à frente da embaixa-
da de Angola no México. 
Já Domingos Culolo, que vai dei-
xar a embaixada da Suécia para 
ceder o lugar a Brito Sozinho - 
o mais africano dos embaixado-
res angolanos acreditados em 
Angola e actual representan-
te do nosso país na Guiné-Bis-
sau - deverá ser transferido pa-
ra a Grécia, substituindo Jaime 
Vilinga.
Da China, onde desempenha 
as funções de adido comercial, 
Agostinho Fernandes deverá se-
guir viagem para o Canadá para 
ocupar o posto de embaixador. 
Quem está também de malas 
feitas é o representante diplo-
mático de Angola em Cabo-Ver-
de, César Augusto,”Kiluanje”, 
depois de ter cumprido uma 
missão de mais de dez anos na-
quelas ilhas.
Os embaixadores que, no âmbi-
to do governo de unidade e re-
conciliação nacional, haviam 
sido indicados pela UNITA, se-
gundo apurou o Novo Jornal, 
poderão vir a fazer parte dos 
quadros do Ministério das Re-
lações Exteriores.”Deixar que 
continuem a fazer carreira di-
plomática parece-me uma deci-
são sensata da parte do Presi-
dente” – disse fonte diplomática 
angolana.

gusTAVo cosTA



O líder dO PartidO Popular 
(PP), David Mendes, diz que não 
vai apresentar queixa contra a 
Polícia Nacional, apesar de, em 
meados  de Novembro, ter sido 
detido, por algumas horas, numa 
das esquadras da corporação em 
Luanda,  quando distribuía mate-
rial de propaganda política.
O político precisou que por se 
tratar do primeiro incidente, não 
apresentará queixa, por prisão 
arbitrária, só acontecendo em 
caso de reincidência.
“Se voltar a acontecer, sim, na 
medida em que as nossas activi-
dades continuarão. Nós somos 
um partido de massas e não fi-
caremos de braços cruzados nos 
nossos gabinetes a espera das 
próximas eleições. Nós estaremos 
com permanência nas ruas e não 
estamos a falar apenas de Luan-
da, pois estaremos em todo país 
com acções de impacto político,” 
declarou o jurista ao NJ. 
David Mendes questionou o com-
portamento da Polícia em Luanda 
alegando que em outras localida-
des do país o comportamento dos 
agentes, para com o seu partido, 
tem sido diferente.
“No dia 11 de Novembro, os nos-
sos membros saíram  à rua na Hu-
íla onde foram distribuídas cópias 
da carta aberta ao governador 
daquela província. No dia 12 de 
Novembro os nossos membros 
estiveram nas ruas de Benguela 
a distribuir o nosso manifesto 
e  no dia 14 os nossos membros 
tiveram a mesma actividade no 

Kwanza-Norte, tudo sem nenhum 
incidente”, relatou.
O líder do PP afirmou que a Polí-
cia não foi capaz de justificar as 
razões que teriam estado na base 
da detenção. Mas admitiu que 
aqueles teriam agido sob as or-
dens da ex-governadora de Luan-
da, Francisca do Espírito Santo.
“Uma alta patente da Ordem Pú-
blica do Comando Provincial, 
manteve um encontro com o nos-
so vice-presidente, no sábado, 
13, pelas 12 horas, no bairro do 
Palanca, para dar a conhecer que 
a governadora de Luanda não 
queria ver nas ruas o manifesto 
do Partido Popular, nem a carta 
aberta a ela dirigida em que se 
exigia explicação do que fizeram 
com o dinheiro recebido da po-
pulação sob argumento de que 
seriam distribuídos terrenos”, 
declarou.
Segundo David Mendes, “foram 
milhões de kwanzas que o gover-
no retirou dos cidadãos e por ver-
gonha tentaram impedir que esta 
questão viesse a público. Só isso 
pode justificar a detenção.”   
O  jurista  disse que, depois do in-
cidente, foram os próprios agen-
tes que se prestaram a pedir des-
culpas pelo sucedido, um gesto 
que para ele é indicativo de que 
“a corporação não age por si só, 
mas porque é  forçada a cumprir 
ordens”. 
Ele insistiu em como o  problema  
reside no facto de a Polícia rece-
ber “ordens ilícitas e o comando 
obrigar a cumpri-las. Isto é re-

flexo da dependência destes ao 
poder político de forma cega. 
Quando um delegado, membro 
do governo de um partido po-
lítico, é, ao mesmo tempo co-
mandante provincial da Polícia, 
demonstra a dependência dos 
mesmo ao partido no poder, en-
quanto que a polícia deveria ser 
apartidária.”   
Depois do que aconteceu, David 
Mendes diz não ter qualquer res-
sentimento para com a Polícia 
porque “ela só agiu em função 
das decisões que são tomadas 
pelas instituições políticas”.
“Os agentes mostraram um gran-
de sentido de urbanidade du-
rante o tempo em que permane-
cemos na V Divisão; sem sermos 
molestados e tratou-nos com 
muito respeito”, revelou.   
O político manifestou-se  contra 
o facto de  Polícia  estar, alega-
damente, a  ser usada como ins-
trumento de repressão as liber-
dades políticas. 
“O MPLA não está preparado para 
conviver com a oposição. Eles 
pensam que a função da oposi-
ção é bater palmas e esperar no 
fim, um envelope qualquer com 
meia dúzia de dólares”, disse.
“Nós não estamos na política 
para agradar o regime, nós esta-
mos na política para sermos po-
der e inverter o quadro actual do 
país, com uma governação capaz 
de criar empregos e dar uma vida 
condigna aos angolanos”, con-
cluiu o político. 
                     venâncio RodRigues

david Mendes evita 
queixa contra Polícia
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Os líderes sindicais do Sin-
dicato Nacional de Professo-
res (SINPROF) e da  Central 
Geral de Sindicatos Inde-
pendentes e Livres de An-
gola   (CGSILA)  começaram 
a ser ouvidos quarta-feira, 1 
de Dezembro, pela Polícia de 
Investigação Criminal (DPIC) 
da Huíla, na sequência da 
marcha de protesto contra os 
salários em atraso do passa-
do 2 de Outubro, 
Eles foram convocados a 
comparecer para respon-
der no processo-crime nº 
3920/10, no Departamento 
de Operações, em resulta-
do do diferendo que opõe 
alguns sindicatos locais e o 
governador da província da 
Huíla, Isaac dos Anjos, na 
condição de queixoso.
No primeiro dia de inter-
rogatório, foram ouvidos 
o secretário provincial do 
SINPROF, António André, e o 
representante na Região Sul 
da CGSILA, Emiliano Afonso 
Sykonekeny.
Quinta-feira passaram pela 
mesma audição os sindica-
listas João Francisco, secre-
tário do SINPROF no Luban-
go, e Julião Coelho da Silva 
professor e sindicalista.
Pelo mesmo processo devia 
responder hoje, sexta-feira, 
na DPIC, o também professor 
e sindicalista Osvaldo Con-
go.
À saída do interrogatório, 
Emiliano Afonso Sykonekeny 
disse estar tranquilo sobre o 
processo ora aberto contra 
si. Segundo o sindicalista, 
apesar de ser a figura do go-

vernador da Huíla a contra-
parte do processo, ela mani-
festa-se esperançado de que 
“no final a verdade virá ao de 
cima e a justiça de quem diz 
acreditar vencerá.”
No final, apelou a opinião 
pública no sentido de acom-
panhar  os meandros do pro-
cesso, por entender estar em 
causa “a vida do movimento 
sindical na Huíla que diz 
estar a atravessar um perío-
do difícil de relacionamento 
com alguns círculos do po-
der”.
O processo ora aberto é visto 
como o concretizar da ame-
aça do governador da Huíla, 
Isaac dos Anjos, que prome-
tera, caso os professores não 
se desculpassem das palavras 
que proferiram na manifesta-
ção, insultuosas segundo o 
governante, seriam alvo  de 
uma acção judicial contra os 
mesmos.  
Numa nota de esclarecimen-
to datada de 4 de Outubro, 
proveniente do gabinete do 
governador provincial, em 
resposta à marcha dos profes-
sores, Isaac dos Anjos, aludia 
que, “ao permitir que a mani-
festação se resvalasse para o 
insulto e a difamação violan-
do flagrantemente o previsto 
no artigo 40 da Constituição 
nomeadamente a preserva-
ção do bom-nome, à honra e 
à reputação, à imagem e à re-
serva da intimidade da vida 
privada e familiar, o segredo 
de Estado, o segredo pro-
fissional faltou cuidado na 
abordagem da marcha. ” 

TeodoRo ALBAno

Na Huíla
 sindicalistas 
interrogados pela dPiC

sindicalista
emiliano sykonekeny



C   nstituição

Artigo 1.º
(República de Angola)
Angola é uma República soberana 
e independente, baseada na digni-
dade da pessoa humana e na von-
tade do povo angolano, que tem 
como objectivo fundamental a
construção de uma sociedade li-
vre, justa, democrática, solidária, 
de paz, igualdade e
progresso social.
 
Artigo 2.º
(Estado Democrático de Direito)
1. A República de Angola é um Es-
tado Democrático de Direito que 
tem como fundamentos a sobera-
nia popular, o primado da Cons-
tituição e da lei, a separação de 
poderes e interdependência de 
funções, a unidade nacional, o 
pluralismo de expressão e de or-
ganização política e a democracia 
representativa e participativa.
2. A República de Angola promove 
e defende os direitos e liberdades
fundamentais do Homem, quer 
como indivíduo quer como mem-
bro de grupos sociais organiza-
dos, e assegura o respeito e a ga-
rantia da sua efectivação pelos 
poderes legislativo, executivo e 
judicial, seus órgãos e institui-
ções, bem como por todas as pes-
soas singulares e colectivas.

Artigo 3.º
(Soberania)
1. A soberania, una e indivisível, 
pertence ao povo, que a exerce 
através do sufrágio universal, li-
vre, igual, directo, secreto e peri-
ódico, do referendo e das demais 
formas estabelecidas pela Consti-
tuição, nomeadamente para a es-
colha dos seus representantes.
2. O Estado exerce a sua soberania 
sobre a totalidade do território an-
golano, compreendendo este, nos 
termos da presente Constituição, 
da lei e do direito internacional, 
a extensão do espaço terrestre, as 
águas interiores e o mar territo-
rial, bem como o espaço aéreo, o 
solo e o subsolo, o fundo marinho 
e os leitos correspondentes.
3. O Estado exerce jurisdição e di-
reitos de soberania em matéria de
conservação, exploração e apro-
veitamento dos recursos naturais, 
biológicos e não biológicos, na zo-
na contígua, na zona económica 
exclusiva e na plataforma conti-
nental, nos termos da lei e do di-
reito internacional.

Artigo 4.º
(Exercício do poder político)
1. O poder político é exercido por 
quem obtenha legitimidade me-
diante processo eleitoral livre e 
democraticamente exercido, nos 
termos da Constituição e da lei.
2. São ilegítimos e criminalmen-
te puníveis a tomada e o exercí-
cio do poder político com base em 
meios violentos ou por outras for-
mas não previstas nem conformes 
com a Constituição.

Artigo 5.º
(Organização do território)
1. O território da República de An-
gola é o historicamente definido 
pelos limites geográficos de An-
gola tais como existentes a 11 de 
Novembro de 1975, data da Inde-
pendência Nacional.
2. O disposto no número anterior 
não prejudica as adições que te-
nham sido ou que venham a ser 
estabelecidas por tratados inter-
nacionais.
3. A República de Angola organi-
za-se territorialmente, para fins 
político administrativos, em Pro-
víncias e estas em Municípios, 

podendo ainda estruturar-se em 
Comunas e em entes territoriais 
equivalentes, nos termos da Cons-
tituição e da lei.
4. A definição dos limites e das ca-
racterísticas dos escalões territo-
riais, a sua criação, modificação 
ou extinção, no âmbito da orga-
nização político administrativa, 
bem como a organização territo-
rial para fins especiais, tais como 
económicos, militares, estatísti-
cos, ecológicos ou similares, são 
fixadas por lei.
5. A lei fixa a estruturação, a de-
signação e a progressão das uni-
dades urbanas e dos aglomerados 
populacionais.
6. O território angolano é indivisí-
vel, inviolável e inalienável, sen-
do
energicamente combatida qual-
quer acção de desmembramento 
ou de separação de suas parcelas, 
não podendo ser alienada parte 
alguma do território nacional ou 
dos direitos de soberania que so-
bre ele o Estado exerce.

Artigo 6.º
(Supremacia da Constituição e le-

galidade)
1. A Constituição é a lei suprema 
da República de Angola.
2. O Estado subordina-se à Cons-
tituição e funda-se na legalidade, 
devendo respeitar e fazer respei-
tar as leis.
3. As leis, os tratados e os demais 
actos do Estado, dos órgãos do po-
der local e dos entes públicos em 
geral só são válidos se forem con-
formes à Constituição.

Artigo 7.º
(Costume)
É reconhecida a validade e a for-
ça jurídica do costume que não se-
ja contrário à Constituição nem 
atente contra a dignidade da pes-
soa humana.

Artigo 8.º
(Estado unitário)
A República de Angola é um Esta-
do unitário que respeita, na sua 
organização, os princípios da au-
tonomia dos órgãos do poder local 
e da desconcentração e descentra-
lização administrativas, nos ter-
mos da Constituição e da lei.

Artigo 9.º
(Nacionalidade)
1. A nacionalidade angolana pode 
ser originária ou adquirida.
2. É cidadão angolano de origem o 
filho de pai ou de mãe de naciona-
lidade angolana, nascido em An-
gola ou no estrangeiro.
3. Presume-se cidadão angolano 
de origem o recém-nascido acha-
do em território angolano.
4. Nenhum cidadão angolano de 
origem pode ser privado da nacio-
nalidade originária.
5. A lei estabelece os requisitos de 
aquisição, perda e reaquisição da
nacionalidade angolana.

Artigo 10.º
(Estado laico)
1. A República de Angola é um Es-
tado laico, havendo separação en-
tre o Estado e as igrejas, nos ter-
mos da lei.
2. O Estado reconhece e respeita 
as diferentes confissões religio-
sas, as quais são livres na sua or-
ganização e no exercício das suas 
actividades, desde que as mesmas 
se conformem à Constituição e às 
leis da República de Angola.
3. O Estado protege as igrejas e as 
confissões religiosas, bem como 
os seus lugares e objectos de cul-
to, desde que não atentem contra 
a Constituição e a ordem pública e 
se conformem com a Constituição 
e a lei.

Artigo 11.º
(Paz e Segurança Nacional)
1. A República de Angola é uma 
Nação de vocação para a paz e o 
progresso, sendo um dever do Es-
tado e um direito e responsabili-
dade de todos garantir, com res-
peito pela Constituição e pela lei, 
bem como pelas convenções inter-
nacionais, a paz e a segurança na-
cional.
2. A paz tem como base o prima-
do do direito e da lei e visa asse-
gurar as condições necessárias à 
estabilidade e ao desenvolvimen-
to do País.
3. A segurança nacional é baseada 
no primado do direito e da lei, na 
valorização do sistema integrado 
de segurança e no fortalecimen-
to da vontade nacional, visando a 
garantia da salvaguarda do Estado 
e o asseguramento da estabilida-
de e do desenvolvimento, contra 
quaisquer ameaças e riscos.

Princípios fundamentais
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Há quanto tempo não é convida-
do pelo Presidente da República 
(PR) para falarem sobre o país?
Já não me recordo. Penso que esti-
ve com o PR na passagem de ano, se 
não estou em erro, estive na ceri-
mónia de cumprimentos de fim de 
ano. 

Certamente não deu tempo pa-
ra conversarem sobre algumas 
questões pendentes dos acordos 
que foram assinando ao longo dos 
anos, saídos de Lusaka a Luena. 
Em relação a este assunto eu tive 
várias conversas com o Presiden-

te da República no decorrer des-
tes anos todos, onde levantámos 
as questões pendentes dos acor-
dos. Mas, paralelamente aos encon-
tros com o senhor PR, onde abor-
dámos esta questão, nós tínhamos 
uma delegação que fazia parte da-
quilo que chamávamos de mecanis-
mo bilateral. Este grupo de trabalho 
era composto por membros da UNI-
TA e do Governo e destinava-se à 
implementação das tarefas penden-
tes dos acordos. Após as eleições 
de 2008, esse grupo foi unilateral-
mente extinto, dado por encerrado, 
e desde então nós procuramos ain-
da fazer os contactos com o execu-
tivo, através de vários canais, inclu-
sive, através de correspondência. A 
última correspondência feita nes-

te sentido foi dirigida ao Governo 
Central, no caso ao PR, e a resposta 
que obtivemos, foi verbal e não por 
escrito, onde o emissário dizia que 
sim, o Sr. Presidente está informa-
do sobre, mas de momento não há 
disponibilidade para resolver as si-
tuações. Então, estes assuntos con-
tinuam pendentes, alguns deles, 
como deve imaginar, a causar pro-
blemas sérios.

Como está a questão dos ex-mili-
tares das FALA?
Refiro-me exactamente a este pon-
to. Não sei se o executivo tem a di-
mensão dos problemas que esta si-
tuação pode causar e não sei se o 
executivo tem a ideia do esforço que 
fizemos para conter os ex-militares 
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Um dia após ter concedido a entrevista ao Novo Jornal, 
Isaías Samakuva foi convidado a comparecer na Cidade Alta, 
onde recebeu desculpas formais por não ter sido convidado, 
por erro de uma funcionária, a estar presente 
nas comemorações dos 35 anos da independência nacional. 
Gaff à parte, as idas à Cidade Alta são cada vez mais raras. 
As críticas ao actual estado do país são cada vez mais. 

Dos 80 inscritos para 
a reunião do Comité 
Político só seis é que se 
pronunciaram a favor
do congresso”

“

sAMAKUVA

Entrevista
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por direito próprio» 
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a tomarem decisões que eles dizem 
querer tomar, que não são boas. 
Portanto, parece-nos que o nosso 
dever é evitar que haja problemas 
que possam perturbar a tranquili-
dade, mas não sabemos até quan-
do podemos conter estas intenções. 
Espero que os pronunciamentos do 
PR, que mais uma vez voltou a fa-
lar no sentido de velar pela vida dos 
antigos combatentes, ex-militares, 
não fique só em palavras. Gostaría-
mos de ver que estas palavras se tra-
duzem em actos concretos, porque 
há aqueles que nunca foram des-
mobilizados e que não conseguem 
provar sequer que foram militares. 
Há outros que, tendo documentos 
de desmobilização, andam à espera 
que lhes paguem as suas pensões. 
Por ironia, até são aqueles que mais 
necessitam, e são a maioria. Quan-
do o Sr. PR vem com esta questão 
a público, quer nos dizer que tem 
consciência do que se passa. Ago-
ra, ele é chefe do executivo e fala, 
mas as coisas não acontecem. Nós 
vamos esperar acontecer, depois ti-
ramos as nossas conclusões. 

Estamos a falar de disponibilida-
de financeira…
Sim. O PR tem um grupo de oficiais 
que trata desta questão, a carta foi 
endereçada através deste grupo, e a 
resposta não veio por escrito. A res-
posta veio através destes oficiais 
generais, um deles até é o senhor 
ministro do Estado, o general Ko-
pelipa, que então dizia que o PR es-
tá ao corrente, mas que de momen-
to não havia disponibilidade para 
resolver esta situação. Ao mesmo 
tempo, diz-se que a economia está 
boa, mas na prática nós estamos a 
ver o contrário. São as pensões que 
não são pagas, é o salário dos tra-
balhadores que atrasa, são os com-
promissos do executivo que não são 
cumpridos, enfim.  

O Congresso da UNITA sempre sai 
em 2011?
Tivemos uma reunião da Comissão 
Política (CP) recentemente, e como 
dizem os nossos estatutos, o presi-
dente convoca o Congresso ouvida 
a CP. No calendário político do nos-
so partido, notei que a reunião da 
CP, que realizámos há quase dois me-
ses, será a última antes do fim deste 
mandato, então havia a necessidade 
de ouvir a CP. Depois dos debates re-
alizados à volta deste assunto, a CP 
concluiu que o Congresso devia ser 
realizado tão cedo assim que estives-
sem reunidas as condições. Nós esta-
mos a trabalhar no sentido de reunir 
estas condições para que o Congres-
so seja realizado brevemente.  

O presidente Samakuva vai con-
correr à sua própria sucessão?
Eu já não falo mais disso. Porque 
quando eu digo que não concorro, 

recebo mensagens de todo o lado a 
solicitarem audiências para critica-
rem aquilo que eu digo. Quando di-
go que vou concorrer, se assim for 
o desejo da maioria, então há uma 
minoria ruidosa também que fala, 
que diz… Então é melhor não fa-
lar, vamos esperar para ver o que vai 
acontecer. 

Abel Chivukuvuku continua a dar 
mostras de querer assumir o des-
tino da UNITA…
Qualquer cidadão membro da UNI-
TA tem direito de estar na corrida. 
Aqueles que estiverem na corrida 
fazem-no por direito próprio. 

E como vão as vossas relações?
Não tenho problemas com nin-
guém. O meu pai dizia que não se 
pode viver sem ter problemas com 
ninguém. Não é bom só ter amigos, 
é preciso ter também alguns inimi-
gos. Eu, parece, que não tenho ain-
da inimigos. Agora, se me pergun-
tar como estamos em termos das 
nossas posições em relação a deter-
minados aspectos, da vida do parti-
do e do país, aí, naturalmente, va-
mos ter ideias diferentes com uma 
ou outra pessoa.  Mas em termos 
pessoais, eu não tenho problemas, 
nem com o Abel, nem com qualquer 
outra pessoa. 

Nem com Paulo Lukamba Gato?
Como já disse, eu não tenho proble-
mas com ninguém. São amigos, são 
mais novos do que eu, conhecemo-
nos há muito tempo, temos anda-
do juntos, trabalhamos juntos, não 
temos qualquer problema pessoal. 
Também as diferenças de ideias que 
possamos ter aqui e acolá, eu con-
sidero-as normais, salutares até. As 
pessoas, às vezes, especulam sobre 
as nossas relações, mas posso dizer 
que nós podemos ter ideias diferen-
tes sobre questões do partido e da 
vida nacional, mas considero isto 
normal. 

A UnITA tem-se queixado de pro-
blemas financeiros para realizar 
o Congresso em 2011 e aguen-
tar eleições legislativas no ano 
seguinte. Como se encontra ac-
tualmente o partido em termos 
financeiros?
Isso não é segredo para ninguém. 
Se os membros da UNITA se orga-
nizam para constituir uma firma, 
fazer alguma actividade lucrativa, 
são logo bloqueados. Se a UNITA 
tentar mobilizar-se para trabalhar 
é bloqueada. No entanto, a vida é 
uma luta e nós estamos a traba-
lhar seriamente para que possa-
mos contornar estes obstáculos. 

A imprensa tem comentado mui-
to nos últimos dias que alguns 
militantes da UnITA estão a ser 
hostilizados pelo facto de serem 
a favor do congresso. Fala-se no 
caso do secretário provincial da 
UnITA, no Kwanza norte?
Alguma imprensa da nossa praça 
fala tanto que o PR já lhes cha-
mou pasquins. Eu admiro e per-
gunto porque é que somos assim. 
Às vezes, penso que herdámos um 
bocado dos colonizadores. Agora 
já há escola de jornalismo aqui e 
eu espero que haja, de facto, um 
grande avanço neste aspecto. Eu 
fiz seis meses de jornalismo, no 
meu curso de ciências sociais, e 
uma das coisas que aprendi é que 
não se pode publicar nada, sem se 
consultar a outra parte, acusada 
ou lesionada. Aqui não, as pes-
soas falam de boatos, escrevem 
sobre boatos… Há bom jornalis-
tas nesta praça, não haja dúvidas, 
mas este é o estado dos nossos 
media. Estamos todos em cres-
cimento e vimos os esforços que 
estão a ser feitos para crescermos 
também neste campo. 

Trata-se, portanto, de boato?
Sobre o que se especula, eu vi há 
duas semanas um artigo que dizia 
que o nosso secretário no Kwan-
za Norte estaria a ser hostilizado 
porque defendeu a realização do 
congresso. Não foi o único, es-
tarão todos a ser hostilizados ou 
só se escolheu o meu amigo Fran-
cisco Ebo, lá porque defendeu o 
Congresso? 
A UNITA desde há uns anos procu-
ra melhorar aquilo que, desde o 
seu início, procurou fazer: imple-
mentar a verdadeira democracia 

nas fileiras do partido. E, quan-
do nós vamos à CP, nos tempos 
da mata era Comité Central, ao 
Bureau Político ou ao Congresso, 
as pessoas falam mesmo. Falam e 
dizem aquilo que sentem e nunca 
houve problemas. Agora, curio-
samente, nas matas as pessoas 
podiam temer o chicote. Aqui já 
não há chicote, não há nada. Mas 
há aqueles que, quando chegam a 
fórum onde devem falar, não fa-
lam e vêm cá fora depois falar so-
bre aquilo que não conseguiram 
falar nas reuniões. 

Foi esse que aconteceu com o 
secretário-provincial no Kwan-
za-norte?
O caso do meu caro Ebo, ele ex-
primiu aquilo que não foi só o 
seu desejo, dizia ele, mas aquilo 
que foi a expressão dos membros 
do Comité Provincial do Kwanza-
Norte. Nós queríamos ouvir, nesta 
reunião da CP, o que os militantes 
pensam, e devo dizer-lhe que dos 
80 inscritos para este tema só seis 
é que se pronunciaram a favor do 
Congresso. Um retirou a sua ins-
crição, ficaram sete, e nove dis-
seram que para eles tanto fazia. 
Portanto, se houvesse Congresso 
estava bem, mas se não houves-
se também, estaria tudo muito 
bem. Simplesmente achavam 

que se houvesse Congresso não 
se devia tocar na liderança. Por-
tanto, porque perseguiríamos um 
número tão reduzido, para quê? 
O Congresso é algo estatutário, 
e as questões colocadas são algo 
compreensíveis. Porquê perseguir 
alguém por ter exprimido o seu 
desejo? Isto não se passa com 
a UNITA. Não é verdade. O que 
existe são agitadores, que o fa-
zem para criar turbulências. Nós 
sabemos, estamos calmos, curio-
samente o Ebo até estava comigo 
quando saiu aquela matéria.  

Como vai a relação da UnITA com 
os outros partidos? nunca mais 
ouvimos falar do Fórum de Con-
certação?
Nós no passado falávamos com 
os outros partidos de uma forma 
formal. Tínhamos uma plataforma, 
que tratava de questões que dizem 
respeito à vida do país. Esta pla-
taforma deixou de actuar em con-
junto, estávamos sem reuniões, e 
posso mesmo dizer que deixou de 
existir, porque também tinha sido 
criada para um propósito pacífico, 
que era a Constituição. De modo 
que agora conversamos. Às vezes 
outros líderes de partidos nos pe-
dem para conversar, outras vezes 
somos nós que pedimos. Portanto, 
as relações são normais.

«Diz-se que a 
economia está boa, 
mas na prática 
vemos o contrário. 
São as pensões que 
não são pagas, 
é o salário dos 
trabalhadores 
que atrasa, são os 
cumpromissos do 
executivo que não 
são cumpridos»

Aqui não há chicote… 
há agitadores



Sei que este ano o presidente 
Isaías Samakuva esteve com Jota 
Filipe Malakito, na cadeia de São 
Paulo. Em que versou a vossa con-
versa e o que é que a UNITA tem 
feito ou poderá fazer pela sua li-
bertação?
Nós encontrámo-nos com o Sr. Ma-
lakito na cadeia de São Paulo. Por 
espanto, ele já tinha escrito para 
nós várias vezes, aliás, escreveu 
para toda a gente. Escreveu para o 
PR, escreveu para os líderes parti-
dários, para a Procuradoria, para 
a provedoria, enfim. Nunca tinha 
tido a oportunidade de estar com 
ele e encontrei-o, de certa forma, 
num estado degradante. Mais tar-
de, em Agosto, recebi aqui no meu 
gabinete representantes do Sr. 
Malakito, que vinham pedir que a 
UNITA fizesse algumas diligências 
junto à Assembleia Nacional, e de 
outras instituições competentes 
para que se visse com justiça o caso 
do Sr. Malakito. Ora, isto passou-
se. Passado algum tempo depois, 
veio na imprensa que a UNITA es-
tava a querer intrometer-se nos as-
suntos do PRS, que a UNITA queria 
perturbar a situação no leste de 
Angola. 

Como interpreta isso?
Invenções. Tive a oportunidade 
de abordar o presidente Kuan-
gana, que se mostrou surpreso, 
pois também não sabia de nada. 
Portanto, deve ser alguém que se 
lembrou de dizer mais algumas 
coisas por aí. Voltando ao Sr. Jota 
Malakito, gostaria de me referir à 
questão da justiça no nosso país, 
que devo mesmo dizer ser degra-
dante. Conheço pessoas que são 
juízes, são procuradores da Repú-
blica, conheço as suas capacidades 
intelectuais, aquilo que estuda-
ram, e não acredito que procedam 
como estão a proceder. É de facto 
preocupante. Para aonde cami-
nhamos? Subserviência? Medo ou 
crueldade? Porquê que mantém as 
pessoas nas cadeias sem julgamen-
to, e às vezes até sem razão para 
estarem lá? O Sr. Malakito está a 
fazer o quê na cadeia? Acusado 
de quê? Os seus companheiros já 
fizeram petições para tudo quanto 
é lado, e ninguém responde. Nem 
o Sr. Procurador da República, nem 
a Assembleia Nacional. Eles e os 
outros. No meio de tudo isso, só 
podemos dizer aos angolanos que 
isto só acaba se mudarmos o regi-

me. E, mesmo aqueles que estão 
no regime, também precisam do 
nosso apoio, precisam de ser liber-
tados deste medo. Estive recente-
mente numa conferência em Itália 
e um dos participantes era uma 
senhora que é Procuradora-geral 
do Botsuana. Quando abordámos 
questões do Estado de Direito, 
era impressionante a forma como 

aquela senhora falava do seu país. 
Uma procuradora-geral exprimia a 
sua autoridade conferida pela lei, 
pela Constituição do seu país. Aqui 
temos uma Constituição, confere-
se uma autoridade aos órgãos 
judiciais e as pessoas não aprovei-
tam. Estando naquele meio, como 
angolano, e eles sabendo do que 
se passa no nosso país, a gente até 

sente vergonha. Até olhamos para 
o lado a ver se há um buraco… 
Gostaria de fazer um apelo àqueles 
que servem o sistema judicial no 
nosso país: que haja dignidade.   

Na sua opinião o sistema judicial 
em Angola está enfermo?
É só vermos o que aconteceu em 
Malange na semana passada. Pa-
cíficos cidadãos, 15 no total, apa-
nharam duas semanas de cadeia 
só porque no dia 11 de Novembro, 
à semelhança de outros do MPLA 
que envergaram camisolas do seu 
partido, envergaram camisolas 
da UNITA e por isso foram presos. 
Diz-se que cometeram crimes da 
assoada, porque teriam passado 
perto do local do comício com as 
suas motorizadas. Mas, se de facto 
houve uns poucos que passaram 
aí uns 200 metros do local com as 
suas motorizadas, envergando ca-
misolas da UNITA, esses desapare-
ceram. Mas o governador, naquele 
momento mandou deter todos os 
elementos que tinham vestidas as 
camisolas da UNITA, e foram reco-
lhidos aqueles que foram encon-
trados com a camisola da UNITA. É 
essa a dignidade da nossa justiça.  
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Entrevista

O estado da justiça é degradante

«Conheço pessoas 
que são juízes, 
são procuradores 
da República, 
conheço as suas 
capacidades 
intelectuais, aquilo 
que estudaram, 
e não acredito 
que procedam 
como estão a 
proceder. É de facto 
preocupante»
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Quase duas 
décadas depois do 
encerramento da 
Indústria Complexo 
Nelito Soares, 886 
trabalhadores 
despedidos 
ilegalmente vão 
receber mais de 12 
biliões de kwanzas 
de indemnização. 
O tribunal julgou 
favoravelmente 
uma acção contra a 
empresa, hoje detida 
pelo Ministério da 
Defesa Nacional.

O Tribunal PrOvincial de Luan-
da condenou a empresa Produção 
de Materiais de Intendência, EP, li-
gada ao Ministério da Defesa Nacio-
nal, ao pagamento de uma indemni-
zação de 12.661.184.100 kwanzas, 
por despedimento ilegal.
A acção, julgada na 1ª Secção da Sa-
la do Trabalho do Tribunal Provin-
cial de Luanda, foi accionada em 
2007, pelos 886 trabalhadores que 
restavam na altura em que a fábri-
ca da Indústria Complexo Nelito So-
ares, mais conhecida por Macambi-
ra, foi encerrada, em Dezembro de 
1991. 
A juíza Anabela Mendes Vindinha 
“julgou parcialmente procedente e 
provada” a acção intentada, acor-
dando “em nome do povo angola-
no” conceder à requerente o pa-
gamento de uma indemnização de 
12.665.184.100 kwanzas, a repartir 
pelos trabalhadores e herdeiros dos 
886 funcionários despedidos.
A decisão do tribunal foi recebida 
com “satisfação” pelos representan-
tes dos trabalhadores, que se cons-
tituíram numa comissão para accio-
nar o processo judicial. “Alívio” e 
“alegria” foram dois dos sentimen-
tos expressos por Joaquim Cole-
mena, coordenador da comissão, e 
partilhados por Domingos Matari, 
Rosa Tavares e Miguel Mateus.
Os quatro recordam a “longa luta” 
travada na defesa dos seus direi-
tos, durante a qual muitos dos seus 
companheiros morreram. “Há cole-
gas que não aguentaram a situação 
para onde foram atirados e se suici-
daram. Há outros que morreram de 

desgosto por se verem desampara-
dos e não conseguirem continuar a 
sustentar a família”, recorda Cola-
mena, de 52 anos, 21 dos quais de-
dicados à Macambira.
Rosa Tavares, de 53 anos, nota que 
a maior parte das pessoas tinha 
mais de 40 anos e ficou desprote-
gida, porque para além de não re-
ceberem  indemnização, a empresa 
não fez as contribuições à Seguran-
ça Social, deixando os trabalhado-
res sem direito a reforma.

Isso mesmo concluiu a juíza do pro-
cesso, ao afirmar que a requerida 
“estava obrigada a inscrever os tra-
balhadores no Sistema de Seguran-
ça Social, deduzir os descontos nos 
termos da al. a) do nº1, art. 9º, pres-
tar as suas contribuições nos termos 
da al. b) do nº 1 do mesmo artigo”.
“Há uma esperança que renasce 
em todos os que estavam desespe-
rados”, sublinha Miguel Mateus, o 
mais velho do grupo e que, aos 63 
anos, vê finalmente os seus direitos 

salvaguardados pelo tribunal.
O próximo passo é executar a de-
cisão do Tribunal. O advogado que 
representa os trabalhadores, Mbia-
vanga Rogério Manuel, já consti-
tuiu o título executivo da sentença, 
o que faz com que os trabalhadores 
tenham uma garantia legal. Mesmo 
que a empresa apresente recurso, é 
obrigada a pagar o montante da in-
demnização. Caso contrário, os tra-
balhadores avançam com uma ac-
ção de penhora.

Textos de Isabel Costa bordalo

Fotos ampe rogerIo

Trabalhadores da ex-Macambira ganham acção em tribunal

Empresa do Ministério da Defesa 
condenada a pagar 12 biliões de Kwanzas

Nesta deCIsão histórica na jus-
tiça angolana, a juíza deu como 
provado, depois de ouvir 431 
trabalhadores no universo de 
886 que se constituíram como re-
querentes na acção que o despe-
dimento foi feito ao “arrepio das 
normas imperativas da Lei Geral 
do Trabalho”.
Mas desde o encerramento da fá-
brica, que produzia botas e vestuá-
rio militar, até ao despacho de de-
cisão, datado de 22 de Novembro 
de 2010, houve um longo caminho 
a percorrer e nem sempre fácil.
A acção requerida por um grupo 
de oito trabalhadores, em repre-
sentação dos 886 vinculados à 
Sociedade Comercial denominada 
Empresa de Produção de Materiais 
de Intendência – EP, que passou 
do Ministério da Indústria para 
a tutela do Ministério da Defesa 
Nacional, com base no Decre-

to nº 344/89, de 21 de Junho, 
conheceu avanços e recuos que 
puseram, muitas vezes, à prova o 
grupo dos oito eleitos em assem-
bleia geral.
“Como as coisas não avançaram, 
houve muitas desconfianças em 
relação a nós”, recorda Domingos 
Matari, de 51 anos, sendo secun-
dado pelos companheiros. Foram 
muitas as vezes em que tiveram de 
enfrentar os trabalhadores e sem 
respostas para lhes dar para justi-
ficar os atrasos. Pelo meio, houve 
“trocas de advogados, traições de 
trabalhadores e muita incerteza”, 
dizem em uníssono.
A entrada no processo de Mbia-
vanga Rogério Manuel “levou os 
trabalhadores a acreditar na cau-
sa”, depois de muitos retrocessos. 
O “grande empenho” do advogado 
deu o impulso final para o desfe-
cho que agora é conhecido, subli-

nham Domingos, Joaquim, Rosa e 
Miguel, quatro dos oito membros 
da comissão de trabalhadores. Por 
isso, os agradecimentos ao causí-
dico repetem-se e estendem-se 
à UNTA e à ex-Direcção Geral de 
Indústria Têxtil, que também os 
apoiou na fase inicial.
Parco nos comentários, Mbiavan-
ga limitou-se a dizer que o grande 
vencedor “foi a justiça”.
“Este caso pode ser um exemplo 
para outros trabalhadores na de-
fesa dos seus direitos”, enfatiza 
Joaquim Colamena. Houve situ-
ações de despedimento colectivo 
que foram parar à justiça, mas 
acabaram por morrer depois de 
muitos revezes que levaram os 
trabalhadores a desistir de lutar. O 
sucesso desta acção significa que 
“não devem desistir e que devem 
continuar até que se faça justiça”, 
argumentam.                             I.C.b.

decisão histórica
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O reitor da Universidade Agostinho Neto (UAN), Orlando da Mata, 
alertou ontem, em Luanda, que a caça furtiva e falta de fiscalização 
eficaz nos parques e reservas naturais do país tendem a diminuir a 
espécie da Palanca Negra e destruir o seu habit natural

População não faz teste
e não conhece prevenção

No seu despacho de decisão, a 
juíza Anabela Mendes Vindinha 
conclui que, no ano de 1992, 
com o Decreto nº 344/89, de 21 
de Junho, opera-se a transfe-
rência da empresa do Ministério 
da Indústria para a alçada do 
Ministério da Defesa Nacional. 
Mas “a modificação na situa-
ção jurídica do empregador e 
a mudança na titularidade da 
empresa ou centro de trabalho 
não extinguem (em nenhum 
momento) a relação jurídico-la-
boral e não constitui justa causa 
de despedimento”.
Não foi isso que aconteceu. Ape-
sar das “profundas obrigações 
jurídico-laborais para os traba-
lhadores”, a sociedade começou 
a “despedir” ao “arrepio das 
normas imperativas da Lei Geral 
de Trabalho”. 
Na altura dos despedimentos, 
havia salários em atraso de 17 
meses. Os salários acabaram 
por ser pagos e a sociedade que 
detinha a empresa entregou aos 
trabalhadores declarações onde 
se comprometia a pagar indem-
nizações. 
Até 2007 houve vários contac-
tos com vista a uma solução 
amigável do conflito, mas, con-
forme reconhece a juíza no seu 
despacho, “nenhum deles veio a 
ser concretizado”.
A Empresa de Materiais de In-
tendência (EMI) contestou a 
acção, alegando que “não exis-
te de facto e nem de jure, razão 
pela qual não pode ser sucesso-
ra do extinto Complexo Têxtil 
Nelito Soares, pois 
o projecto de 
criação da EMI 
– EP, empresa 
que seria tu-
telada pelo 
Ministér io 

da Defesa Nacional, não se con-
cretizou, tendo sido criada ape-
nas a comissão Instaladora”.
A empresa alegou ainda que “o 
despacho conjunto que extingui 
a sociedade é de 1989 e só em 
1992 a comissão instaladora da 
EMI tomou rédeas da tentativa 
de implantação da nova socie-
dade; Que em 1989, operou-se 
a extinção do Complexo Nelito 
Soares por falência técnica e 
económica do mesmo e nestes 
termos o despedimento colec-
tivo dos seus trabalhadores por 
causas objectivas, tendo na 
altura se procedido à devida in-
demnização com o acompanha-
mento do MAPESS e do Sindica-
to da Indústria Ligeira”.
Os factos descritos pela empresa 
pretendiam ainda fazer crer que 
o Direito da Acção tinha cadu-
cado e os direitos aos créditos 
reclamados haviam prescrito. 
Só que, atenta aos documentos 
juntos, a juíza apercebe-se das 
contradições e na Declaração 
de Rescisão do Contrato de Tra-
balho, que refere o pagamento 
de salários em atraso, surge a 
expressão “Aguarda Indemniza-
ção” que a leva a prosseguir os 
autos.
Para sanar dúvidas, o tribunal 
chama em Prova de Vida 431 tra-
balhadores que “declaram não ter 
recebido a devida indemnização” 
e julga procedente e provadas as 
queixas, condenando a empresa 
ao pagamento de 12 biliões 665 
milhões 184 mil e 100 kwanzas 
aos trabalhadores a título de in-
demnização.

A falência técnica invocada 
pela empresa do Ministério 

da Defesa Nacional tam-
bém não tem validade jurí-
dica, uma vez que ela não 
foi declarada oficialmente 
por despacho.             I.C.b.

a DirEcçãO MuniciPal de Saú-
de Pública de Viana realizou esta 
semana, no mercado do quilóme-
tro 30, em Viana, Luanda, uma 
campanha de aconselhamento 
e testagem voluntária do HIV/
Sida. 
O acto, que decorreu no âmbito 
do Dia Mundial da Luta Contra a 
Sida, teve como ponto alto a dis-
tribuição de panfletos, exibição 
de peças teatrais sobre a doença e 
outros atractivos.
A chefe de secção de Saúde Públi-
ca da Direcção Provincial de Lu-
anda, Regina António, afirmou à 
imprensa que esta data serve de 
reflexão para que se possa evitar 
a expansão da doença“.
“Todos devemos pensar sobre o 
que fazer para evitar o HIV/Sida 
na família ou na comunidade”, 
sublinhou.
Regina António disse, na ocasião, 
que em Angola, “infelizmente, 
os casos tendem a aumentar por 
existir ainda ignorância e desco-
nhecimento da população sobre 
as medidas de prevenção da do-
ença“. 
Segundo a ANASO (Rede Angola-
na das Organizações de Serviços 
de Sida), a prevalência da doença 
em Angola é inferior a 5%, núme-
ro três décimas acima da estima-
tiva apontada pelo Governo, que 
é inferior a 2%.
Na prevenção, Regina António co-
loca o acento tónico na fidelidade 
conjugal ou optar-se pela absti-
nência sexual, a par da adesão 
ao aconselhamento e testagem 
voluntária, são factores determi-
nantes para se saber o estado se-
rológico do indivíduo, prevenção 
e tratamento. Adiantando mais à 
frente, que “nos centros de saúde 
na província de Luanda, é possí-
vel um indivíduo com HIV/Sida 
tratar-se“. 
O ministro da Saúde, José Van-
Dúnem, afirmou em Luanda du-
rante as commemorações do 1 de 
Dezembro que o executivo tem 
envidado esforços no sentido de 
combater a doença, através de 

despedir ao arrepio da lei
Casos de sida vão continuar a aumentar em angola

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro mais um aniversário da luta 
contra o HIV/Sida. Apesar da doença estar a recuar no mundo, as 
notícias não são animadoras para os africanos, em particular os 
angolanos, que não têm ainda a cultura do rastreio voluntário.  

acções de formação e sensibi-
lização, criação de centros de 
testagem e acompanhamento de 
pessoas infectadas. 
Segundo o governante, existem 
em Angola mais de 500 unidades 
para testagens voluntárias, em 
120 municípios do país.
“Continuamos a apoiar e a intervir 
no combate contra o VIH/SIDA”, 
disse o ministro, acrescentando 
que todos são chamados a inter-
vir nesta luta.
Apesar da taxa de prevalência ser 
relativamente “baixa e estável”, 
com uma estimativa média de 
1,9% na população adulta, a ONU 
sublinha que as novas infecções 
“não foram ainda significativa-

mente reduzidas”, o que poderá 
“agravar a situação em poucos 
anos se não forem implementadas 
em larga escala e em ritmo acele-
rado as medidas de prevenção”.
A preocupação da ONU é susten-
tada pelos dados estatísticos na-
cionais, com base no Inquérito 
do Bem-Estar da População 2010, 
segundo os quais apenas 40% das 
pessoas entre os 12 aos 42 anos 
com múltiplos parceiros sexuais 
usa preservativo. O estudo revela 
ainda que 30% dos jovens entre 
os 15 e os 24 anos não têm conhe-
cimento “claro” de como se trans-
mite o vírus da Sida.
Em Luanda teve lugar igualmen-
te uma marcha contra a doença, 
onde estiveram presentes várias 
figuras ligadas à vida pública e 
social do país, bem como mem-
bros da sociedade civil. 
A comemoração do dia 1 de De-
zembro foi instituída pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 
em 1989, por ter sido este o ano 
em que foi diagnosticado o pri-
meiro caso da doença. 
Esta data tem como objectivo 
despertar os Estados, os governos 
e as sociedades civis das nações, 
ante o perigo que o flagelo repre-
senta, tendo em conta a natureza 
da infecção e a capacidade da sua 
rápida propagação entre as popu-
lações e as comunidades.

aNa margoso
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Após umA primeirA expedição em 
Angola, os quatros portugueses “Me-
nina da Lua” regressam a África de 
mota com dois objectivos: levar ajuda 
humanitária a Nampula, no norte de 
Moçambique, e ligar a cidade a Ben-
guela, em Angola.
Ultrapassada a primeira viagem tes-
te, no sul de Angola, em Outubro de 
2009, Alfredo Filipe, Hélder Cunha, 
Paulo Cunha e Pedro Rama sentiram-
se finalmente preparados para a tão 
sonhada expedição, à qual carinho-
samente chamam Menina da Lua, 
que na verdade vai ligar Maputo a 
Benguela.
Inicialmente previsto para Nampula, 
conforme o planeado há mais de um 
ano, o ponto de partida da viagem 
teve que ser alterado para a capital, 
dado a tardia chegada a Moçambique 
das quatro motas, companheiras de 
aventura.
“Já não era curta, mais ainda vai dar 
mais gozo e adrenalina”, assegura Al-
fredo Filipe, que traçou à Lusa o novo 
percurso da viagem, que deverá estar 
concluída no dia “14 ou 15 de Dezem-
bro”.

Os motores arrancaram sábado, dia 
27: “Saímos de Maputo, na direcção 
de Inhambane, Gorongosa (província 
de Sofala, ambas no centro), Nampu-
la (norte). De Nampula para o Malawi, 
Zâmbia, passamos por Lusaka, quedas 
de água de Victoria Falls, Namíbia, sul 
de Angola e Benguela”.
Ao todo, serão cerca de oito mil qui-
lómetros, 500 por dia, percorrendo os 
cinco países.
“Gostamos de África, confirmámos e 
reforçámos isso na primeira expedi-

ção, em Angola”, explica Alfredo Fili-
pe, que recorda o intuito inicial de “li-
gar dois povos irmãos (Moçambique e 
Angola) por via terrestre”.
E de mota para “sentir os cheiros, o 
clima”. “O contacto com a população 
e meio envolvente é muito maior”, 
sublinha.
Não é a primeira vez que este grupo de 
amigos lisboetas embarca em aventu-
ras. E daí também o nome “Menina da 
Lua”, conforme explica Alfredo Filipe: 
“Um dos nossos parceiros de viagem 

teve uma perda familiar importante 
e entendemos que, se podíamos aju-
dar, o faríamos por nós e por ela, a 
menina”.
Ora, esta terá igualmente uma com-
ponente humanitária, graças a dois 
contentores carregados de diversos 
materiais recolhidos em Portugal, 
que até ao início do ano, deverão che-
gar a Nampula, à Missão do Marrere, 
liderada pelo padre português Carlos 
Jacob.
A trabalhar em Nampula há 12 anos, 
numa missão voltada para a educação 
e saúde, o padre Carlos Jacob é, nas 
palavras de Alfredo Filipe, “um amigo 
de longa data”. Por isso, prossegue, 
entenderam que deviam “trazer um 
contributo, mesmo pequeno que fos-
se”.
Preparados e “mais confiantes do 
que nunca”, a única dificuldade que 
antevêem é o cansaço. Mas até para 
esse os portugueses já arranjaram 
solução: “Sentir o bom ambiente que 
é encontrar e falar com as pessoas” e, 
acrescenta Alfredo Filipe, pensar na 
próxima expedição, “para mais tar-
de”, talvez na América Latina.

um novo cAnAl de televisão de-
nominado AngoTv foi lançado re-
centemente pela UAU!TV, empresa 
angolana de distribuição de televi-
são por assinatura, em saudação às 
comemorações do 35 aniversário da 
independência nacional.
Em declarações hoje, terça-feira, à 
Angop, em Luanda, O director Exe-
cutivo da UAU!TV, Eduardo Conti-
nentino, frisou que o novo canal de 
televisão é resultado de uma parce-
ria entre duas empresas angolanas, 
UAU!TV e a Semba Comunicação, 
com o objectivo de servir cada vez 
mais e melhor o público angolano 
através de uma televisão que se 
identifique com o seu quotidiano.
Com o slogan “A Televisão da Banda”, 
a AngoTV pode ser vista em qualquer 
parte do território nacional através 
das antenas parabólicas da UAU!TV 
que possui os direitos de exclusivi-
dade.
A AngoTV estreou-se em regime ex-
perimental no dia 11 de Novembro, 
uma data emblemática para o país, 
com uma produção 100 por cento 
angolana e vai apostar num modelo 
de programação interactiva com os 

seus telespectadores. Na sua grelha 
de programas, o novo canal privilegia 
conteúdos nacionais que exaltam as 
potencialidades do país, com desta-
que para a cultura, entretenimento, 
educação, humor e a música.
De acordo com o guião, destacam-
se alguns programas inéditos, tais 
como “O Pato”, um programa hu-
morístico que pretende pôr os an-
golanos a rir com o simpático Pato 
que explorará os gestos, realidades 
e manias mwangolês, enquanto 
que “Layfar” é um programa que se 
vai dedicar a levar ao telespectado-
res os melhores momentos lúdicos 
que fazem parte do estilo de vida 
angolana. “Bodas” tem por missão 
mostrar a magia e encantamento 
dos dias mais especiais na vida de 
um casal e “Sessões” é um progra-
ma que se vai dedicar à promoção da 
música angolana.
O director Executivo da UAU!TV, 
Eduardo Continentino, frisou que a 
empresa propõe-se liderar a difusão 
de conteúdos de produção local e va-
lorizar as produtoras angolanas que 
possuem capacidade e experiência 
à semelhança da Semba Comunica-

ção, cuja parceria se pretende sólida 
e duradoura. “Estamos satisfeitos 
com a qualidade do serviço do nos-
so parceiro e temos consciência que 
num mercado como este, que se vai 
tornando competitivo, somente a 
inovação e qualidade terão lugar”.
Eduardo Continentino assegurou que 
para 2011, a UAU!TV oferecerá mais 
canais onde a identidade com o povo 
e cultura angolana será a prioridade.
A Semba Comunicação fará parte da 
grelha de programação da UAU!TV 

com o canal AngoTV, pelos êxitos que 
tem atingido em vários projectos de 
comunicação de impacto nacional e 
internacional, e desenvolvimento de 
marca, especialmente no seu envol-
vimento na criação de marcas para a 
TPA, TV Zimbo e mais recentemente 
a RTP.
A UAU!TV existe há cerca de um ano 
por iniciativa da Infrasat, empresa 
angolana interministerial para aten-
der o sector das telecomunicações 
via satélite em Angola.  

um grupo de professores do 
Kwanza-Sul ameaça accionar 
uma greve no princípio do ano 
lectivo de 2011, por a adminis-
tração da Direcção da Educação 
querer descontar no 13º mês as 
faltas cometidas, entre Janeiro e 
Dezembro de 2010.
Os professoes alegam que as fal-
tas já foram descontadas ao lon-
go do ano, não havendo razões 
para serem descontados nova-
mente.
A direcção da Educação reuniu 
recentemente com todos os ges-
tores e o Sindicato de Professo-
res, manifestando tal posição 
que, ao ser implementada, vai 
“prejudicar os docentes que já 
têm um salário mísero”, alegam.
Quanto às merendas escolares, 
o programa não está a ser cum-
prido. Em quase todas as escolas 
identificadas para beneficiar das 
merendas escolares, os alunos já 
não usufruem da mesma há mais 
de seis meses e o aproveitamento 
escolar nesta província reflecte-
se com este e outros problemas.
Muitos são os professores que 
leccionam há mais de cinco anos 
em zonas longínquas, onde não 
têm possibilidades de aumentar 
o seu nível académico. E perante 
a insensibilidade da direcção de 
tutela, os docentes continuam 
a auferir baixos salários já que a 
tónica se subscreve no aumen-
to do nível de escolaridade para 
melhorar as condições salariais, 
notam os professores.

expedição liga moçambique a Angola

novo canal exalta potencialidades do país

professores 
ameaçam
com greve
por descontos
no 13º mês

Motards portugueses saíram de Nampula com destino a Benguela

UAU!TV estreia no dia da independência

Kwanza-Sul

Sociedade
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A práticA culturAl da feiti-
çaria e o antigo problema da po-
ligamia frequentes no seio das 
comunidades cristãs de Malange 
preocupam a Assembleia Dioce-
sana de Pastoral, reunida de 23 a 
26 de Novembro, no centro apos-
tólico Paulo IV.
Os prelados que intervieram nas 
discussões sobre o referido te-
ma confirmaram que alguns fi-
éis exercitam maneiras de como 
conseguirem bênção para as es-
tatuetas ou água benta para pos-
terior utilização com curandeiros 
ou adivinhos, mas sem sucesso.
O porta-voz do encontro, Frei 
Ângelo, confirmou serem “mui-
tos casos e por causa disso, há a 
questão da violência e de mor-
tes nas diversas missões e paro-
quias”. E propôs que o fenóme-
no seja estudado e analisado com 
profundidade em 2011, com aju-
da de especialistas africanos ou 
de outro continente, de forma a 
que a Diocese possa “discernir e 
poder encaminhar” para uma so-
lução.
Os bispos de Angola produziram 
um documento sobre a família. O 
mesmo estará em voga nas pasto-
rais, paróquias e movimentos re-
ligiosos de Malange, nos próxi-
mos três anos, como norma para 
limpar o gráfico crescente da po-
ligamia, poliandria e das famílias 
irregulares que alimentam a de-

sarmonia, abandono dos filhos, 
desagregação familiar e sérias di-
ficuldades económicas.
A Assembleia Diocesana Pastoral 
avaliou os ganhos do ano prestes 
a terminar, analisou as dificulda-
des mais sérias e procedeu à re-
colha de sugestões dos represen-
tantes das paróquias, missões, 
dos leigos e das distintas comu-
nidades cristãs para a consolida-

ção das acções em 2011.
O bispo da Diocese de Malange, 
Dom Luís Marias Perez de Onraita 
de Aguilles, orientou as sessões 
do evento que, entre as dificul-
dades que afectam as pastorais, 
assinalou a ausência de recur-
sos financeiros para desenvolvi-
mento dos trabalhos, o analfabe-
tismo, a proliferação de seitas e a 
fuga de cristãos para as mesmas. 
O abandono escolar, os casamen-
tos precoces, a crítica situação 
sanitária das populações das co-
munidades, a falta de fundos pa-
ra ajudar os pobres e de assistên-
cia jurídica para a legalização de 
terrenos da igreja, a falta de mis-
sionários para acompanharem as 
catequeses, a inexistência de es-
paços e o declínio na participa-
ção na côngrua foram outros dos 
problemas elencados.  
O défice sacerdotal afecta igual-
mente aquele Paço Episcopal que 
pretende acompanhar o cresci-
mento populacional nos arredo-
res da cidade de Malange e o êxo-
do nos municípios do interior, 
com o fim do conflito armado.
A Igreja Católica cita, num relató-
rio síntese, que a Administração 
Municipal de Malange tem en-
saiado fórmulas para expropriar 
os terrenos pertencentes à con-
gregação.

Isaías soares, 
em Malanje

Os serviçOs de Protecção Civil e 
Bombeiros em Malange, no âmbito 
da sua estratégia de modernização e 
formação do homem para rentabili-
dade das acções de prevenção e ex-
tinção de incêndios, reduziram este 
ano em 28 as ocorrências em com-
paração a 2009.
O comandante daquele órgão do Mi-
nint, chefe principal ajudante Ve-
nâncio Eduardo, revelou o facto 
terça-feira, 30 de Novembro, na ce-
rimónia do 29º aniversário da cria-
ção dos serviços, em representação 
do delegado e comandante da Po-
lícia Nacional, Comissário José Do-
mingos Moniz.
Os efectivos foram chamados a in-
tervir em 133 sinistros, com rele-
vância para a “extinção de 82 in-
cêndios, 19 remoções de cadáveres, 
desencarceramento de vítimas em 
acidentes de viação 5, que consisti-
ram em 9 mortos e 27 feridos, neu-
tralização de derrame de combus-
tível 10, neutralização de enxames 
de abelha 3, resgate e salvamento 
8, evacuação de doentes em hospi-
tal 4, asseguramento de eventos pú-
blicos 10”, assegurou o chefe princi-
pal ajudante.
As deflagrações causaram danos 
materiais e humanos avaliados em 
6.425.000 kwanzas, mais 3.345.000 
do que no ano anterior, mais 9 mor-
tos e 3 feridos. 
O oficial-general do Minint indicou 
negligência como estando relacio-
nada a 28 acidentes, curto-circui-
to 22, fogo posto 20, fuga de gás 8 e 
super-aquecimento com 4 casos co-
mo as principais causas que afecta-
ram os vários ramos de actividade 
na província de Malange.
“O sector residencial continua à 
frente com 70 casos, estabelecimen-
tos públicos 5, industriais 6, via-
turas privadas 1 (um), assim como 
foram realizadas 399 serviços de so-
corro, divididos em 199 
assistências e 191 pro-
tecções às aeronaves que 
escalaram o aeroporto 
de Malange e o de Capan-
da”, esclareceu Venâncio 
Eduardo.
O Comando dos Serviços 
de Protecção Civil e Bom-
beiros no período em ba-
lanço notificou 1858 in-
fracções no decurso dos 
actos de profilaxia em 
138 objectivos econó-
micos e sociais controla-

dos, com a execução de 149 inspec-
ções e 328 reinspecções. 
Os inspectores detectaram instala-
ções com quadros eléctricos e caixas 
de derivação sem tampas, ausência 
de tambor de areia com as respecti-
vas pás, fios eléctricos descarnados, 
teias de aranha, falta de ventilação 
e de estrados de madeira para o ar-
mazenamento de produtos. Seten-
ta e um objectivos económicos e so-
ciais não abriram as portas desde o 
princípio do ano.
O Quartel-general de Malange aco-
lheu o acto presenciado pelo chefe 
de Estado-Maior da segunda divisão 
das FAA, brigadeiro pelos segundos 
comandantes provincial da Polícia 
Nacional para a ordem pública, sub-
comissário Pedro Quiame e para pro-
tecção e intervenção, sub-comissá-
rio José Mateus Muanda.
As precipitações que assolaram a 
circunscrição destruíram 499 casas 
e deixaram ao relento 2495 pessoas, 
que beneficiaram de apoios logís-
tico da Comissão Provincial de Pro-
tecção, mas o responsável reiterou a 
sensibilização da população de for-
ma a evitar as construções em locais 
inadequados ou de maior risco.
O chefe principal ajudante apelou às 
“empresas ligadas ao ramo de cons-
trução civil sedeadas na província 
para a obrigatoriedade de conce-
berem nos projectos de construção 
de condóminos residenciais e esta-
belecimentos hoteleiros sistemas 
automáticos de combate contra in-
cêndio” e recordou os s atinentes na 
formação dos homens.
Um simulacro com fogo real domi-
nou um outro momento do evento, 
que decorreu este ano sob o lema 
“Espírito de dar vida e salvar vida”, 
antecedido pela declamação de po-
esia e entrega de certificados aos 
bombeiros destacados.

Isaías soares, em Malanje

igreja católica alerta 
contra feitiço e poligamia

protecção civil 
e Bombeiros 
assinalam 29 anos

assembleia Diocesana debate problemas de Malange

Malanje

«Alguns fiéis 
exercitam 
maneiras de como 
conseguirem 
bênção para 
as estatuetas 
ou água benta 
para posterior 
utilização com 
curandeiros ou 
adivinhos»

Três crianças morreram e um adulto ficou 
gravemente ferido devido a dois incêndios ocorridos 
nos municípios da Maianga e Kilamba Kiaxi, tendo 
como causa principal a negligência

Isaías Soares

Isaías Soares
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Em NovEmbro de 1931 Kazimierz 
Nowak aparece com a sua bicicleta 
em Tripoli, uma cidade africana, e 
começa a grande viagem para o Ca-
bo das Agulhas, do outro lado de 
África. 
Indo de bicicleta descobre uma mis-
teriosa terra, conhecida até agora 
só nos livros. Os índigenas, com in-
teresse e, às vezes com pavor, obser-
vam este “branco selvagem”. Uma 
misteriosa pessoa com uma barba 
característica a chegar num desco-
nhecido veículo de duas rodas.

O mundo acordou para esta pionei-
ra aventura quando Ryszard Kapus-
cinski, um jornalista bem conheci-
do e já falecido, autor de um livro 
“Mais um dia de vida” sobre a guer-
ra em Angola, revela uma placa de-
dicada a Nowak na estação de com-
boio em Poznan na Polónia. Antes, 
os fãs do viajante estavam à procura 
da família nos andarilhos, mas sem 
muito sucesso. Foi Kapuscinski que 
sugeriu submeter o assunto ao inte-
resse dos outros.
“Certamente alguém vai aparecer”, 
disse.
O telefone tocou e, logo após, a TV 
contou a história. O traço levou a 
uma aldeia idílica no sudoeste da 

Polónia, em Sułów Wielki, onde du-
rante muitos anos foram mantidas 
as memórias do ciclista corajoso.
Kazimierz Nowak nasceu em Stryj, 
agora na Ucrânia. Nos anos 20, tra-
balhou em Poznan, numa compa-
nhia de seguros. Quando a crise 
chegou à Polónia, decidiu tornar-
se correspondente fotojornalista 
e viajar pelo mundo, garantindo, 
desta maneira, a sobrevivência da 
esposa e dos dois filhos. 

DE biciclEta
...Nowak passa pela Hungria, Áus-
tria, Itália, Bélgica, Holanda, Ro-
ménia, Grécia. Escreve as reporta-
gens e envia-as, com as fotos, para 

a Polónia. Finalmente chega a Tri-
poli, no norte da África, onde apa-
nha uma doença e tem de regressar 
à Polónia. No entanto, promete que 
vai voltar.
“Meu tio falava nove línguas estran-
geiras, trabalhou como jornalista, 
tornou-se interessado na vida afri-
cana” - conta Irena Golebiowska, 
cujo pai era o cunhado de Kazi-
mierz Nowak. Na sua humilde ca-
sa na idílica aldeia da estrada prin-
cipal, mostra dezenas de fotos e as 
cartas com as memórias do tio Ka-
zimierz.
“Eu era jovem demais para lembrar 
as histórias do tio. Mas conheço-as 
dos meus pais. As fotos com as des-

crições na parte traseira, mandava-
as ao meu pai. Irena Golebiowska 
mostra as fotos que deixam um ho-
mem de boca aberta.
Numa das fotos vê-se uma mulher, 
de 100 anos, da tribo Bashilla. Es-
tá a comer com apetite carne hu-
mana. 
Noutra foto, o polaco fica com os 
guerreiros da tribo Shilluk, que ti-
nham a intenção de cozinhar uma 
sopa com Nowak.
Na terceira, está a passar de bicicle-
ta pelo Sahara.  
Na quarta, em baixo de árvore cujos 
frutos parecem “salame”.
A próxima, está entre os Tutulayas, 
os deuses dos canibais.

o primeiro ciclista em angola
“Uma negra de 100 anos, com um apetite enorme, comia carne humana”, relatou do Congo Belga, 
na década de 30 do século passado, Kazimierz Nowak, um bravo polaco, que, como primeiro homem no mundo, 
viajou de bicicleta no continente africano. Passadas oito décadas, compatriotas seus “encontraram” a sua história 
e vão tentar repetir a viagem.

Cinco anos de bicicleta em África

O fotojornalista 
polaco no meio de guerrilheiros
da tribo Shilluk

Arquivo Kazimierz Nowak

MIROSLAV WLEKLY

Jornalista polaco
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Quando a crise chegou à Polónia, Kazimierz Nowak decidiu 
tornar-se correspondente fotojornalista e viajar pelo mundo, 
garantindo, desta maneira, a subsistência da esposa e dos dois 
filhos. Um ano após o regresso ao seu país, morreu de pneumonia

O VIAJAntE pOLACO parecia quase intocado 
e virgem. Onde apareceu, causou emoções 
extremas. Ou pensavam que era inimigo, ou 
o tratavam como Deus.
“Em certo momento, todo o povo veio e sen-
tou-se o meu redor. Cada um dos adultos me 
cumprimentou com “Ikadyok” sacramental 
(Deus dá a você) ou “Ibi” (Chegaste!)” - es-
creveu numa das suas histórias.
“Nem sempre foi tão bom e fácil” - nota Irena 
Golebiowska. “Às vezes teve grandes dificul-
dades. Uma vez quase morreu. Felizmente, 
ele falou em língua de um povo onde chegou 
e assim salvou a sua vida. Em determinada 
situação matou uma cobra e, noutra, a dor-
mir ouviu os leões a rugir”.
“A bicicleta, que parecia um camelo de duas 
corcovas, com a bagagem, foi riqueza, a mi-
nha casa e às vezes meu mundo inteiro” – es-
creveu escreveu noutra carta.
“Não era fácil para os pneus “Stomil”, en-
viados do país, resistir ao peso. Duas câma-
ras, uma espingarda de cano duplo (calibre 
12 mm) e uma centena de cartuchos, uma 
pistola automática, um cobertor, rede ento-
mológica, uma tenda, postes, um machado, 
pneus de reserva, raios para as rodas colas 
e adesivos, o gancho da agulha, linha, um 
quarto de um quilo de quinino, aspirina e um 
pouco de óleo de rícino, duas mudas de rou-
pa, e como stock total de alimentos por quilo 
de açúcar, 250 gramas de chá, um pouco de 
petróleo e um saco de farinha. No total, a 
bagagem pesava mais de 60 quilos e eu juro 
que era o mínimo para poder sobreviver para 

a viagem que eu esperava.
A Angola o fotojornalista chegou no dia 5 de 
Novembro 1934, três anos depois de sair da 
Polónia. Visitou Vila Pereira, no Sul do país. 
E na fazenda Boa Serra, perto do Huambo, 
encontrou a família polaca Zamoyski. Com 
eles passou o Natal. No Moxico, encontrou o 
rei Cangongo e viajou pelo rio Cassai. No dia 

30 de Abril 1935 passou pela fronteira com o 
Congo Belga.
 As histórias esquecidas
Ryszard Kapuscinski, o repórter mais famoso 
da Polónia, encontrou há alguns anos esta 
aventura africana de Kazimierz Nowak. Em 
sua opinião, as histórias de Nowak devem 
ocupar um lugar fixo entre os clássicos da 

reportagem polaca e europeia.
No seu caminho, Nowak encontrou Mambuti, 
anões locutores da floresta equatorial, que 
caçam elefantes, algumas mulheres com os 
picos da tribo Sara-Diendi com os círculos 
de ébano de 30 centímetros colocados nos 
lábios, foi-lhe ensinado também como pre-
parar uma sopa temperada com carne de 
ratos...
Kazimierz viajava há já cinco anos. Depois de 
três anos, chegou à ponta sul da África. 
Então, indo de bicicleta, a cavalo, de barco, 
depois a pé, numa canoa chamada de “Ma-
rys” (o nome da esposa), que foi destruída 
no rio Congo, e, finalmente, de camelo che-
gou a Argel em Novembro de 1936.
Fome, sede, calor, a estação das chuvas, as 
doenças, os perigos de animais e pessoas, 
nada impediu que Nowak pudesse terminar 
a sua viagem e deixar histórias de grande 
valor. 
Não esperava, porém, que o perigo estivesse 
à sua espera na sua terra.
“Quando voltou, na Polónia começou o inver-
no. E assim, o homem, acostumado ao calor, 
ficou doente com pneumonia e, um ano após 
seu retorno, morreu esgotado pela doença”, 
diz um dos seus parentes. 
“Deixou muitas fotos. A seguir foram envia-
das pela tia Marys. Quando a guerra come-
çou, a mãe guardou todas. Após a guerra, as 
fotos foram-nos devolvidas e guardadas em 
arquivo”. 
As crianças foram proibidas de se aproxima-
rem delas.                                                          M.W.

África: inimigo ou um Deus

Kazimierz nowak atravessa, de bicicleta, as areias do deserto do Sahara

Arquivo Kazimierz Nowak
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Há 10 aNos, o jovem escritor 
Łukasz Wierzbicki, com base em 
informações da imprensa de Kazi-
mier Nowak, escreveu um livro “No 
ciclismo e caminhada pela África”.
Juntamente com os outros admi-
radores de Nowak, organizou no 
final do ano passado uma expedi-
ção com uma viagem que homena-
geou o andarilho valente.
Durante um ano, mudando os gru-
pos de ciclistas, passaram pela 
África seguindo os passos de No-
wak. 
Desde Novembro de 2009, 11 equi-
pas atravessaram a Líbia (onde en-
contraram um homem já idoso que 
se lembrava de Nowak), Egipto, 
Sudão, República Democrática do 
Congo, Uganda, Ruanda, Burun-
di, Zâmbia, Zimbabué e República 
da África do Sul. E já estão na Na-
míbia.

“Este projecto é uma homenagem 
a Kazimierz Nowak, que faleceu 
logo após o seu regresso à Polónia, 
e que durante muitos anos foi es-
quecido. 
“Nesta viagem pretendemos mos-
trar aos africanos e ao Mundo esta 
personagem e a sua história que, 
ao contrário de outros viajantes 
europeus dessa altura, viajava so-
zinho, sem ajuda de carregadores, 
e com pouco dinheiro, podendo 
sobreviver graças ao povo africa-
no”, diz Norbert Skrzynski, um lí-
der da primeira etapa em Angola.
Em Dezembro está prevista a che-
gada da estafeta à fronteira de An-
gola, onde existirão duas etapas. 
“Nowak chegou até ao Huambo de 
cavalo mas, devido às dificuldades 
logísticas e à escassez de recursos 
económicos, fizeram o percurso de 
bicicleta”, relata o líder da segun-

da etapa em Angola, Piotr Sudol. 
A primeira etapa começa no dia 10 
de Dezembro. Passa pelas cidades 
de Ondjiva, Mupa, Cuvelai, Cassin-
ga, Kuvango, Galangue, Cuima, 
Caala e Huambo, tal como o per-
curso do histórico viajante. 
“Se o tempo nos permitir, tentare-
mos chegar até à capital Luanda”, 
anunciam os ciclistas polacos.
E em Janeiro começa uma nova 
etapa, a partir de Luanda, passan-
do pelo Huambo, Kuito, Luena até 
à fronteira com República Demo-
crática do Congo, onde passarão 
as bicicletas à próxima equipa.
Agora irão de bicicletas. Mas, du-
rante o próximo ano, a viagem será 
mais variada. De cavalo e camelos. 
Irão a pé. Farão canoagem em rios 
perigosos. Exactamente o que Ka-
zimierz Nowak fez há 80 anos”.

M.W.

repetir a aventura de Nowak

Retrato
do jovem 
explorador

Alguns aspectos do quotidiano vividos por nowak
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O númerO de vítimas das minas 
terrestres tem vindo a diminuir e 
há menos 205 quilómetros de terras 
classificadas como zonas minadas, 
depois de operações de limpeza. Mas 
nem tido são boas notícias. Há 107 
novas zonas de perigo em Angola.
Organizações não governamentais 
identificaram no ano passado 107 
novas zonas minadas em Angola, 
num ano em que as minas terrestres 
causaram pelo menos 28 vítimas na-
quele país, revela o relatório “Land-
mine Monitor’2010” lançado há uma 
semana em Genebra.
Em 2009, a organização Halo identi-
ficou 76 novas zonas minadas, cerca 
de 2,5 quilómetros de área, nas pro-
víncias do Bengo, Benguela, Bié, 
Huambo, Huíla e Kuando-Kubango 
e entre Janeiro e Junho de 2010 
foram descobertas mais 17 zonas, 
num total de 744,551 m2.
No mesmo período, a Norwegian 
People Aid (NPA) identificou 14 no-
vas zonas minadas no Kwanza Sul 
e Malanje, cobrindo uma área de 
826,000 m2.
Por outro lado, o texto global do 
relatório - que este ano inclui pela 
primeira vez perfis dos países onli-
ne - dá conta que Angola conseguiu 
limpar 3,75 km2 de terras, números 
que não incluem os dados reporta-
dos pelo Instituto Nacional de Des-
minagem angolano (8 km2) por não 
ser claro que percentagem são zonas 
de batalha limpas e que percenta-

gem resulta do cancelamento como 
áreas minadas.
As cinco ONG no território retiraram 
da classificação como zonas mina-
das 205 km2 de terras.
O número de vítimas caiu de 52 em 
2008 para 28 (8 mortos, 18 feridos 
e dois cujo estado de saúde é des-
conhecido) em 2009, mas dados da 
Comissão Nacional Inter-sectorial 
de Desminagem e Assistência Hu-
manitária (CNIDAH) indicam, se-
gundo o relatório, que pode haver 

mais de 80 vítimas.
“Contudo, devido aos problemas 
com a recolha e tratamento dos da-
dos, é impossível determinar ten-
dências”, refere o texto.
O relatório dá ainda conta da exis-
tência de 20 vítimas, na maioria ci-
vis, em 10 acidentes com minas ou 
explosivos em Moçambique.
Os dados revelam um aumento sig-
nificativo relativamente às nove 
vítimas de 2008, contudo não atin-
giram as 24 vítimas identificadas em 

2007.
O Instituto Nacional de Desmina-
gem atribuiu o aumento de vítimas 
à pressão das populações em zonas 
de terra antes não utilizadas.
Na Guiné-Bissau, o Centro Nacio-
nal de Coordenação da Acção Anti-
Minas (CAAMI) registou 16 vítimas 
(cinco mortos e 11 feridos) de frag-
mentos explosivos em cinco inci-
dentes diferentes.
Entre as vítimas, cuja idade é conhe-
cida, 73 por cento eram crianças.

minas terrestres fazem 
28 vítimas em 2009

Actual 
Descobertas 107 novas zonas minadas em Angola

ApenAs uma pequena parte 
dos fundos destinados aos 
programas de desminagem 
foi gasta em assistência às 
vítimas, revela o “Landmine 
Monitor’2010”, que registou 
no ano passado 3956 pessoas 
mortas ou feridas com minas.
Segundo o relatório da Cam-
panha Internacional para a 
Erradicação das Minas Terres-
tres (ICBL), apresentado em 
Genebra, apenas 15 dos 33 
doadores internacionais des-
tinaram fundos à assistência 
às vítimas, totalizando 38 mi-
lhões de dólares.
Em 2009, doadores e países 
afectados destinaram 622 mi-
lhões de dólares a acções de 
desminagem, tendo os doado-
res contribuído com 449 mi-
lhões de dólares para 54 países 
e zonas minadas.
O estudo não regista grandes 
progressos neste domínio, 
adiantando que apenas 11 pa-
íses melhoraram a qualidade e 
a acessibilidade aos serviços 
de saúde por parte das víti-
mas. Outros nove revelaram 
degradação das condições de 
assistência.
A grande maioria dos países 
não fornece ajuda, tendo em 
conta o número e as necessi-
dades dos sobreviventes e só 
em menos de metade estes 
participam na elaboração de 
planos de assistência.
O relatório regista uma redu-
ção no número de vítimas, 
que passou de 5197 em 2008 
para 3956 em 2009. Destas, 
1041 morreram e 2855 fica-
ram feridas.
O maior número de vítimas 
continua a registar-se no Afe-
ganistão (856), seguido da 
Colômbia (674), que no entan-
to foi um dos países que mais 
contribuiu para a redução glo-
bal do número de vítimas.
Em 2009, 70 por cento das ví-
timas são civis (2485 de 3531), 
percentagem que significa um 
aumento relativamente a 2008 
(61 por cento), representando 
as crianças um terço das víti-
mas (1001 de 3164).
Em 11 países ou regiões, como 
o Afeganistão ou o Chade, as 
crianças representam mais de 
95 por cento das vítimas de mi-
nas, enquanto nas Filipinas são 
mais de metade dos mortos e 
feridos por estes explosivos.

A RússiA saiu do grupo de países 
que usam minas terrestres, revela o 
relatório “Landmine Monitor’2010”, 
que aponta actualmente o Governo 
de Nyanmar (ex-Birmânia) como o 
único que recorre a estes explosi-
vos, que em 2009 causaram 3956 
vítimas.
As minas terrestres são também 
usadas por grupos armados no Afe-
ganistão, Colômbia, Índia, Birmâ-
nia, Paquistão e Iémen, refere o 12º 
relatório da Campanha Internacional 
para a Erradicação das Minas Terres-
tres (ICBL), lançado em Genebra.
O relatório foca-se no ano de 2009, 
mas inclui informação sobre a po-
lítica de erradicação de minas de 

Maio de 2009 a Agosto de 2010.
“É o nível mais baixo desde que se 
iniciou o registo em 1999. Pela pri-
meira vez, a Rússia não foi identi-
ficada como um utilizador activo”, 
diz o relatório, explicando que não 
existem evidências nem sequer 
suspeitas de que as forças militares 
russas tenham usado minas anti-
pessoal em 2009 e 2010 na Cheché-
nia ou em outras zonas.
O relatório dá conta de uma inves-
tigação em curso na Turquia devido 
a alegações de uso de minas anti-
pessoal pelas forças armadas turcas 
e suspeitas de utilização pelo Cam-
boja, dois dos países signatários 
do Tratado de Erradicação de Minas 

Terrestres.
O estudo identificou 12 países como 
potenciais produtores de minas - 
China, Cuba, Índia, Irão, Birmânia, 
Coreia do Norte, Coreia do Sul, Pa-
quistão, Rússia, Singapura, Estados 
Unidos e Vietname - três dos quais 
- Índia, Birmânia e Paquistão - acti-
vamente envolvidos no seu fabrico.
No total, 66 Estados e sete regiões 
(menos três que em 2008) têm zo-
nas minadas, tendo os programas 
de desminagem limpo uma área de 
198 quilómetros quadrados e des-
truído 255 mil minas anti-pessoal e 
37 mil minas anti-carro.
Afeganistão, Camboja, Croácia, Ira-
que e Sri Lanka contribuíram com 

mais de 80 por cento do total das 
áreas limpas.
Cerca de metade (77) dos 156 países 
signatários do Tratado de Erradica-
ção de Minas Terrestres, que em 2009 
cumpriu uma década de vigência, 
continuam a armazenar minas anti-
pessoal para treino e investigação, 
enquanto os restantes afirmam não 
possuir este tipo de explosivos.
Pela primeira vez, Grécia, Camboja, 
República Democrática do Congo, 
Cabo Verde e Gâmbia declararam 
reter algumas minas para treino.
O relatório estima ainda que pelo 
menos 35 países não membros do 
tratado guardam mais de 160 mi-
lhões de minas anti-pessoal.

Turquia e Camboja suspeitas

Nyanmar é o único governo que continua a usar minas

Assistência às 
vítimas com 
poucas ajudas

Quintiliano dos Santos



Luanda é um caso à parte  de go-
vernação provincial. Disso  nun-
ca houve dúvidas, nem mesmo no 
tempo dos comissários provinciais  
em que os escolhidos tinham de ter 
, acima de tudo, confiança política 
absoluta. Os outros atributos, como 
a competência técnica, de gestão, 
não eram tidos nem achados, ba-
seando-se numa lógica do que tudo  
se resolve e que, afinal, acabou por 
ser a responsável pelo estado caóti-
co em que se encontra a capital, a 
pontos de exigir, sempre, a inter-
venção do Governo central e do pró-
prio Presidente da República.
A mudança  de comissários para go-
vernadores não tem a ver apenas 
com a questão semântica das pala-
vras, nem apenas  com uma simples 
adequação aos novos tempos  que 
a abertura democrática  impunha. 
Implicava uma mudança de facto 
que tarda a  acontecer e faz com que 
se aprofundem as assimetrias regio-
nais e até mesmo politicamente os 
ventos da democracia não soprem a 
mesma velocidade em todo o país.
Infelizmente ainda temos “comis-
sários”  à frente das  províncias, ain-
da que  travestidos  de outras de-
signações mas  actuando da mesma 
maneira ou pior do que no tempo de 
partido único. É que novos “comis-
sários”  ganharam outras apetên-
cias que não apenas mandar pren-
der, mandar fechar, mandar proibir. 
Aprenderam rapidamente  que o ca-
pitalismo selvagem que estamos 
com ele não  se aplica apenas nos 
gabinetes de Luanda e chega tam-
bém em doses generosas às regiões  
antes mais ou menos esquecidas. 
Por isso temos “comissários” de ti-
po novo, sem pejo de assumir o ca-
britismo como uma prática normal 
e que leva a apropriação de tudo 
quanto é património, aproveitan-
do-se  das melhores áreas de cultivo 
ou de construção, a maior parte das 
vezes sem a competente  contrapar-
tida financeira. Há até o conhecido 
caso do ‘confisco’  da sede provin-
cial do partido no poder, obtida, tal 

como as outras, no tempo do “ocu-
pa só”.   
Mas o país está cheio de estórias 
de actos dos “comissários” , des-
de um que todas as semanas  su-
bia ao palanque para distribuir as 
caixas de cerveja produzidas local-
mente ou outro que só se preocupa-
va com o comércio  transfronteiriço, 
o que tinha a chave do almoxarifa-
do no bolso, entre muitos outros. 
Uma boa parte destes hábitos foram 
transferidos para algumas missões 
diplomáticas de Angola, onde não 
raras vezes o  financeiro é o “me-
lhor”  funcionário e o coadjuvante 
especial do embaixador…
Entre comissários e governadores 
há  quem tenha  deixado melhor ou 
pior impressão  que outros em fun-
ção do relativamente  bom ou mal 
desempenho, sobretudo nesta eta-
pa da reconstrução nacional, em 
que  muitas infra-estruturas estão a 
ser reabilitadas e outras edificadas. 
Uns deixam saudade por onde pas-
sam, enquanto outros criam repulsa 
só de falar nos seus nomes.
Luanda não foge, naturalmente, 
à regra. Por aqui passaram  comis-
sários e governadores que bem po-
diam nunca o ter feito. Outros de 
que ninguém se lembra que já man-
daram na principal  província  ango-
lana, por não terem deixado qual-
quer impressão nos curtos períodos 
que demoraram os seus consulados. 
Há os que foram trucidados na in-
trigalhada política ou nos interesses  
económicos. Alguns, muito poucos, 
diga-se, caíram, no goto dos  luan-
denses, no que se poderá incluir a 
demitida  governadora, talvez por 
ter sido a primeira mulher a chefiar 
( ou co-chefiar? ) a província.
Na capital já se  ensaiaram as mais 
diversas  fórmulas de governação,  
desde as sempre presentes comis-
sões de gestão, de requalificação, 
de refundação, disto e daquilo nu-
ma cornucópia  de sobreposições 
que não podiam levar a nenhum ou-
tro  ponto que não fosse o da desor-
dem. Por isso não estranha a preo-

cupação presidencial na gestão das 
novas centralidades e da  província 
em geral. Não estranha também  o 
bruaá que se ouviu quando foi in-
dicado o nome do novo governa-
dor, por não se enquadrar no per-
fil defendido pelo Chefe de Estado 
quando recentemente visitou o Ki-
lamba Kiaxi.
Na política é comum atribuir-se  
um período de graça aos seus acto-
res quando  assumem alguma fun-
ção pública ou partidária. O recém 
empossado governador tem o di-
reito a esse tempo, durante o qual 
se irá familiarizar com os  dossiers 
da capital e dos seus muitos pro-
blemas sem solução. Está bom de 
ver que a missão não será fácil. 
Basta  verificar que foi preciso o 
ministro de Estado e Chefe da Ca-
sa Civil vir a terreiro explicar as ba-
lizas da governação e  os seus pla-
nos, numa clara demonstração da 
indefinição  sobre quem é respon-
sável de  quê na administração de 
Luanda. 
Uma indefinição que não se esgo-
ta nos governos provinciais e ad-
ministrações municipais mas que 
começa no próprio Executivo, a 
precisar  urgentemente de um 
workshop para clarificar as águas 
sobre as competências de minis-
tros, vices e secretários de Estado. 
Veja-se, à título ilustrativo, que  
nas Relações Exteriores foi demiti-
do um vice-ministro para a Admi-
nistração e no seu lugar nomeado 
um secretário de Estado!
De regresso à capital, onde o acu-
mular de erros , a ausência do bar-
budo plano director, a desconcer-
tante situação em que se encontra 
e pelas intervenções públicas  dos 
últimos tempos, esperava-se que  
a solução  da sua governação se 
baseasse  mais em critérios técni-
cos e não apenas políticos. Ainda 
por cima quando o discurso ofi-
cial é de uma nova era, que não se 
compadece com juramentos de fi-
delidade molhados em lágrimas 
cénicas adquiridas numa qualquer 

representação teatral juvenil.
Não  fossem os problemas de Lu-
anda tão graves e, se calhar, po-
der-se-ia ensaiar a mesma fórmula 
doutras regiões, em que se consu-
mou o casamento partidário-go-
vernativo, colocando-se  um “fo-
fucho” na sua administração.  
Parece que neste particular a ca-
pital não segue à moda e que não 
basta ter fama de mobilizador pa-
ra levar a água, a luz , as estradas, 
os transportes, a educação e ensi-
no, a habitação, o saneamento e a 
segurança aos habitantes de Lu-
anda. São precisos mais pergami-
nhos que, curiosamente, também 
não se vislumbram na opção esco-
lhida. Até porque, afinal, ficou-
se  a saber, a saída dos ex-gover-
nantes ( governadora e ministro 
do Urbanismo e Construção que 
também tem influência na ges-
tão da cidade) se ficou a dever à 
uma alegada resistência  à mudan-
ça aos novos  métodos de gestão  e 
de trabalho e que foram reafirma-
dos como sendo mais responsáveis 
e transparentes, disciplinadores e 
organizados.
O regresso  dos (novos) “comissá-
rios” não parece ser a melhor res-
posta para uma capital a reben-
tar pelas costuras e que ainda 
assim continua a fazer erradamen-
te a apologia do apelo à  migração 
e que diariamente paga essa factu-
ra nos casebres que nascem como 
cogumelos de noite para o dia  não 
importa onde, sob o olhar impávi-
do e às vezes até mesmo cúmplice 
das autoridades policiais e de fis-
calização, na esperança de um re-
alojamento que virou negócio, dos 
grandes e dos pequenos.
Luanda e os seus habitantes  mere-
cem viver como a capital  de um país 
que se quer moderno e faça jus aos  
imensos recursos de que dispõe, 
com melhor percepção na distribui-
ção da riqueza que vá eliminando 
os grosseiros  contrastes que fazem 
dela uma das cidades mais caras do 
mundo! 
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A mudança  de 
comissários pa-
ra governado-
res não tem a ver 
apenas com a 
questão semânti-
ca das palavras, 
nem apenas  com 
uma simples ade-
quação aos no-
vos tempos  que 
a abertura de-
mocrática  impu-
nha. Implicava 
uma mudança de 
facto que tarda 
a  acontecer e faz 
com que se apro-
fundem as assi-
metrias regionais

Víctor 
SilVa

novos “comissários”

Envie a sua “carta ao Director”
para o correio electrónico: novojornal01@gmail.com



Sou um confeSSo adepto do 
futebol. Ainda miúdo, vi cres-
cer e passei a amar o ADP (As-
sociação Desportiva Palmei-
ras) no meu Calulo. Foi lá onde 
dei os primeiros pontapés e 
comecei a entender as virtu-
des do associativismo. Sou 
do Benfica de Luanda e tam-
bém do Petro Atlético de Lu-
anda como fui, e ainda sou, do 
imortal Clube Atlético de Lu-
anda. A paixão que o futebol 
provoca faz-nos ultrapassar 
fronteiras e não tenho dúvi-
da de que por este Mundo fora 
existirão milhares de pessoas 
a manifestar os mesmos sen-
timentos que aqui exprimo. 
Foi influenciado pelo verme-
lho da sua camisola, que mor-
ri de amores pelo América Fu-
tebol Clube do Rio de Janeiro, 
no tempo em que brilharam os 
grandes Pompeia, Leônidas e 
Canário. Essa onda do verme-
lho levou-me a acompanhar os 
feitos do Manchester United 
e a torcer por jogadores como 
Bobby Charlton, George Best 
e Eric Cantona, e mais recen-
temente por Cristiano Ronal-
do. O Rei Pelé já me havia le-
vado nos finais dos anos 50 
aos interiores da Vila Belmi-
ro e acompanhei durante anos 
a sua maravilhosa arte de jo-
gar futebol. Não se podem es-
quecer nunca as diabruras que 
ele fazia com a bola ao lado de 
Dorval, Mengálvio, Coutinho e 
Pepe, no Santos, e com Mané 
Garrincha, Didi, Vavá e Zagalo, 
entre outros, na “canarinha”. 
Mesmo humilhado com os 5 a 
0 do Barcelona, sou ainda sim-
patizante do Real Madrid, des-
de os áureos tempos de D. Al-
fredo Di Stefano, Santamaria, 
Pachin, Puskas e Gento. Mas, 
na verdade eu divido o meu 
coração entre a Selecção Na-
cional de Angola, vulgo “Pa-
lancas Negras” e este grande 
clube que se chama Sport Lis-
boa e Benfica.
Sou do Benfica, praticamente 
desde que nasci. Sou dos “Pa-
lancas Negras” desde que a Se-
lecção nasceu. Hei-de morrer 
palanca e benfiquista, disso 
não tenho dúvida. No Benfi-
ca sou sócio, pago quotas, vo-
to, cumpro as minhas obriga-

ções fundamentais. Não posso 
votar na FAF mas a minha con-
dição de angolano dá-me le-
gitimidade e direito de tomar 
posição em relação ao órgão 
que comanda o futebol em An-
gola, tal como faço no meu 
clube. Ninguém me vai proibir 
de falar dos seus dirigentes, de 
criticá-los, e é isso que passo a 
fazer.
Os angolanos não andam fe-
lizes, pelas razões que se co-
nhecem. A grande família fu-
tebolística está preocupada 
com a crise que, inesperada-
mente, se instalou no seu seio 
e já não se conseguem disfar-
çar a angústia e o estado de al-
ma que se vai apoderando das 
nossas gentes. A paciência es-
gota-se, a tolerância da malta 
é cada vez menor.
Quem diria que, depois do re-
lativo êxito que foi a realiza-
ção do CAN, regressaríamos a 
situações como as que vamos 
presenciando actualmente. 
Senhor Presidente da FAF, pai-
ram no ar sinais evidentes de 
que, aqueles que têm o direi-
to de o fazer, serão obrigados, 
brevemente, a pedir-lhe res-
ponsabilidades por tudo aqui-
lo que o seu executivo tem fei-
to em desabono da instituição 
que aprendemos a respeitar e 
da qual recebemos no passado 
recente algum êxito e glória. O 
que se faz hoje é a expressão 
do que não valem os Palancas 
Negras e não será desse modo 
impróprio de gerir que vamos 
honrar Ruy Clington, Giovety, 
Joaquim Dinis, Inguila e tan-
tos outros. 
Começa pois, a ser tempo de 

deixar de dar ouvidos às alar-
vidades dalguns que o rodeiam 
e não consentir esse show de 
desperdício que vem pautan-
do a vida da Federação Ango-
lana de Futebol. Essa mudan-
ça de atitude, absolutamente 
necessária, deve começar por 
si próprio. Seja o Senhor a dar 
o exemplo!
As Associações que com uma 
maioria considerável o elege-
ram, estavam convictas, pen-
so eu, de que escolhiam um 
homem de personalidade an-
ti-vedeta e sem pretensões de 
governança longeva. Elas te-
rão já modificado a sua opi-
nião em face do seu discurso 
e do dos seus pares, contrá-
rio ao de então. São veicula-
das frequentemente notícias 
sobre casos ocorridos na FAF 
que são autênticos absurdos 
e não lembram ao diabo. Al-
guns deles denotam a sober-
ba do poder, dos que não que-
rem deixar a cadeira. O Senhor 
também já ganhou aquele ar 
dos que pensam ser donos do 
mundo, dos que nunca erram, 
dos que julgam que só eles é 
que sabem de futebol. 
Senhor Presidente, se continu-
ar na sua teimosia, se permitir 
exibições de vaidades aos seus 
responsáveis, se a promiscui-
dade se sentar a seu lado, se 
persistir na não apresentação 
de contas e deixar que se di-
gam asneiras do género “só eu 
é que sei o que é melhor para 
esta equipa”, terá, de certeza, 
amargos de boca. Para além 
deste aviso, do meu lado fica 
apenas o desabafo: ora bolas, 
Presidente!

ora bolas, Presidente
oS antroPólogoS dos princípios do sé-
culo XX andavam fascinado com o Potlach. 
Rituais dos índios da América do Norte cujo 
objectivo era destruir riqueza. Nestas festas, 
verdadeiras orgias, chegavam a destruir-se 
a produção agrícola de um ano inteiro. Es-
tes rituais inspiraram muitas escolas teóri-
cas, especialmente francesas, dedicadas ao 
estudo do consumo e consumo de massas.
Penso nisso, na destruição de riqueza pa-
ra fins de consumo, a propósito dos valo-
res dos prémios em Angola. Este ano,  o ven-
cedor do Prémio Maboque levou para casa 
100.000 dólares. Valor superior tem sido to-
dos os anos atribuído pelo Ministério da Cul-
tura nas suas várias categorias do Prémio 
Nacional. Este dispêndio, entretanto, diz 
mais sobre o estado da economia angolana 
(para não falar política), do que sobre a qua-
lidade das obras em apreço. 
Comecemos pelas obras. No geral, o material 
que chega aos concursos é sofrível. Tem ha-
vido anos em que os júris alegam não atri-
buir prémios pela baixa qualidade das obras 
em concurso. Por outro lado, não existe em 
Angola um público consumidor para muito 
do que é premiado. Em literatura, por exem-
plo, há autores que recebem avultados va-
lores, por obras que não são publicadas em 
Angola, ou, quando o são, têm uma circula-
ção tão restrita que são desconhecidas pela 
generalidade do público. Portanto, há aqui 
uma desarticulação (ou estrangulamen-
to, como se gosta de dizer). O valor dos pré-
mios não corresponde à circulação dos pro-
dutos premiados entre as várias camadas do 
público. 
Comparemos, por exemplo, o Prémio Mabo-
que ao Pulitzer, os famosos prémios de jor-
nalismo atribuídos pela Universidade de 
Columbia, em Nova Iorque. Os prémios in-
dividuais não passam de 10.000 dólares. Os 
prémios colectivos, para órgãos de comu-
nicação, por exemplo, são meras e simples 
medalhas de ouro. O que significa isso? Que 
os americanos não têm dinheiro? Não. Sig-
nifica que o investimento vai para a produ-
ção dos conteúdos. O prémio, em si, é ape-
nas prestígio. Por outro lado, uma distinção 
destas para um prémio em ficção, por exem-
plo, significa que o livro em apreço vai ge-
rar valor, pois abrem-se oportunidades para 
chegar a um público muito mais vasto. 
Portanto, o que explica o valor dos prémios 
em Angola é a desestruturação da econo-
mia. Economia de petróleo, baseada na pro-
dução de um único recurso natural. É preciso 
ser mais claro aqui. A economia do petróleo 
é mais um caso de extracção que produção. 
Ocupa muito pouca força de trabalho local, 
e é totalmente orientada para a exportação. 
Além de que uma boa parte do petróleo que 
se consome em Angola é reimportado. Aqui 
também, mais consumo, que produção. 

Economias dessa natureza têm tendência a 
produzir sociedades muito estratificadas.  
Ou seja, a franja da sociedade que consome 
é muito restrita. Há uma esmagadora maio-
ria da população que vive da agricultura de 
subsistência, ou graça a vários esquemas (o 
mercado paralelo, ou a economia formal), e 
só uma escassa parte da população tem al-
gum poder de compra. 
Isso, por exemplo, é capaz de explicar par-
te da carestia de vida em Angola. Havendo 
muito poucos consumidores, para produtos 
culturais, como livros, por exemplo, força os 
empreendedores destas áreas a compensa-
rem o seu investimento pelo encarecimen-
to do produto. 
Portanto, por um lado, não há produção, 
por outro, grande parte do consumo, base-
ado na importação, tende a ser de luxo. Uma 
das consequências deste estado de coisa, é 
que cultura e jornalismo tendem a ser vis-
tos como produtos de consumo, totalmen-
te desvinculados da produção, e não objec-
tos de produção. 
Inverter isso seria, por exemplo, produzir 
cultura. Podia-se, por exemplo, transformar 
os valores dos prémios em subsídios de pro-
dução jornalística e artística. O Prémio Ma-
boque, por exemplo, tinha um jornalista re-
sidente, um quadro da Rádio Nacional, ou 
de outro órgão qualquer, que pudesse tirar 
um ano de licença, para produzir um traba-
lho jornalístico que fosse de interesse nacio-
nal. Ou o Ministério da Cultura a canalizar di-
nheiro para uma companhia de teatro, o que 
permitiria aos seus membros dedicarem-se 
profissionalmente, durante um período de 
tempo, à produção de peças de teatro, de re-
conhecido valor nacional. Acreditem, a qua-
lidade era outra. 
Há mais pessoas a pensar como eu. Recen-
temente, o escritor Ondjaki deu uma longa 
e lucidíssima entrevista à revista america-
na de cinema, Black Camera (Vol. 1, Número 
2, 2010), em que perguntava porque razão 
é que Angola precisa de um festival inter-
nacional de cinema orçado em 2 milhões de 
dólares, quando o dinheiro que o Ministério 
da Cultura dedica à produção cinematográ-
fica não chega a 1/10 deste valor? Segun-
do os cálculos de Ondjaki, se se emagreces-
se o festival,  e se se investisse na produção 
de filmes, era possível ter entre 15 a 20 no-
vos filmes todos os anos. 
Estes prémios, e festivais, e concursos de 
misses, remetem para uma modalidade da 
economia que tem mais que ver com o con-
sumo. É o consumo dos chefes índios descri-
tos nos primórdios da antropologia, em que 
o respeito era devido aquele que mostras-
se menos amor aos bens materiais, e que os 
destruísse na presença de todo mundo. Tal 
como a distribuição de prémios em Angola: 
actos de orgia, e pura pornografia. 
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E
rA, mAis ou menos, espe-
rado. Que os luandenses, na 
primeira  semana, não caís-
sem na gratuita tentação de 
resvalar para falsos unani-

mismos que, de tempos a tempos, or-
namentam a sua política doméstica. 
Era, mais ou menos, previsível. Que, na 
segunda semana, a sua reacção ao rep-
to aqui lançado relativo à entrega, nas 
actuais condições, da gestão corren-
te de Luanda a um simples administra-
dor-delegado, os poderia dividir. Não 
me enganei…
Ou seja, há sempre uma primeira vez, 
em que os “boys” da nova era, enten-
dem que, para os problemas de Luan-
da serem resolvidos, nem que a sua go-
vernação tenha que representar mais 
uma sobrecarga de trabalho para o Pre-
sidente, aquela tem, forçosamente, de 
recair sobre ombros do Chefe do Execu-
tivo, como se este, por si só, pudesse, 
por arte mágica, protagonizar um Mila-
gre das Rosas... 
A sorte é que, em oposição a essa tese 
mirabolante, há sempre também uma 
segunda vez, em que figuras livres de 
traumas, acham que, em lugar das pes-
soas, o mais importante para os mu-
nícipes da capital é ter o Governo Pro-
vincial de Luanda (GPL) e seus serviços 
auxiliares a funcionar. 
Divididos, um dia, luandenses de ou-
tras épocas, conhecedores profundos 
das portarias que no passado regiam a 
vida da cidade, acreditam na capacida-
de crítica e na visão modernizadora de 
tecnocratas ousados para a dirigirem 
com sucesso.
Mas, no dia seguinte, outros “calús”, 
de clientelares épocas mais recentes, 
apressam-se a insurgir-se contra àque-
le modelo e, ao bom estilo de Salazar, 
decidem pugnar o saneamento da ca-
pital por comissões que, nesta emprei-
tada, acabam por tomar o governador 
como mais um dos bonecos animados 
da nossa kizombada... 
À 2ª feira, o panorama é sempre turvo. 
De um lado, irrompe um grupo a enco-
mendar a nomeação de um autómato 
de causas panfletárias disposto a poli-
tizar a governação do GPL e a reprodu-
zir, com solene berraria, as palavras de 
ordem… da ordem. Vive-se, assim, um 

pesadelo, que volta a ameaçar o pre-
sente… 

À 
3ª feira, tenta-se, de um 
outro lado, travar o vulcão. 
E, contra aquele patético 
e degradante comporta-
mento, ergue-se um puni-

tivo cartão vermelho, que cauciona a 
escolha de um governador dotado de 
competência técnica, dinâmica de tra-
balho, conduta moral e ética irrepreen-
sível, capacidade de gestão, cultura de 
grupo e forte liderança.
À 4ª feira, o divórcio persiste. Depois de 
ter sido coberto, durante muito tem-
po, pela “burka”, destapa-se o rosto 
da ortodoxia, que tenta, a todo custo, 
colocar o governador de Luanda sob o 
guarda-chuva do primeiro secretário 
provincial do MPLA, decretando, em 
solene cerimónia, a transformação do 
GPL numa autêntica “célula” da Aveni-
da da Liberdade…
À 5ª feira, corrente oposta, repele radi-
calmente este cenário e impõe a subor-
dinação daquele, primeiro ao Ministro 
da Administração do Território e, em 
última instância, ao Chefe do Executi-
vo. Na Samba, levanta-se um regimen-
to militar, advogando que a única for-
ma dos luandenses verem resolvidos 
os seus problemas passa pela entrega 
da governação da capital a um quadro 
oriundo da estrutura castrense. Uma 
tentativa de transferir para o GPL a ex-

periência de inspiração militarista, que 
assentou praça na nossa diplomacia… 
A provocação não cai bem e, na Maian-
ga, vários segmentos da sociedade re-
chaçam-na com veemência, reivindi-
cando a manutenção da sua liderança 
nas mãos dos civis. À 6ª feira, adep-
tos da intolerância social e da ordina-
rice política reúnem-se para apoiar os 
governadores de Luanda que, de uma 
forma ostensiva, proíbem, terminante-
mente, a realização, na capital, de qual-
quer tipo de manifestação pública. 
A resposta vem do Golfe e do Sambi-
zanga, onde várias OGN’s apoiadas por 
estudantes da Faculdade de Direito da 
Universidade Lusíada, evocam o direi-
to à liberdade de reunião e de manifes-
tação consagrada na lei constitucional 

para a sua promoção, sem prévia auto-
rização do GPL.
Diante do Makarenko, fiscais do GPL 
insistem em utilizar a violência para re-
primir as vendedoras ambulantes. No 
Cruzeiro e no Miramar, a rejeição a es-
sa política é categórica! Quem lidera a 
cruzada, contrapõe a pedagogia e a au-
toridade – e não o autoritarismo -  co-
mo o melhor remédio para as persuadir 
a comercializar os seus produtos em lo-
cais apropriados. E, aproveita para de-
nunciar os fiscais como o elo mais fraco 
da cadeia de corrupção e de incom-
petência instalada nos corredores do 
GPL.

C
om o barco sem norte, não 
é, pois, de estranhar que, no 
Bairro Operário, alguns dos 
seus moradores, funcioná-
rios reformados dos antigos 

Serviços Municipalizados de Água e 
Electricidade – SMAE -  não escondam 
a sua indignação pela transformação, 
de dois em dois anos, do GPL numa ver-
dadeira mayonnaise…
Sábado, a comissão do bairro Alvalade, 
mobiliza os representantes dos demais 
bairros de Luanda para uma reunião 
de emergência. No decurso da assem-
bleia, garantem-lhes que agora esta-
mos diante de uma nova era. 
O representante do Prenda, intrigado, 
interroga-se: mas uma era não corres-
ponde a uma época que se prolonga por 

tempo considerável na vida de uma na-
ção ou de uma pessoa, como foi a era 
moderna, a era em que imperou o fas-
cismo em Portugal ou como está a ser 
a era da nossa Independência? Porquê 
que todos os anos, inauguramos novas 
eras? – voltou a perguntar em conclu-
são, o homem do Prenda. 
Dezasseis semanas depois, sem terem 
obtido respostas a estas perguntas, os 
luandenses acreditam nas boas inten-
ções dos seus governantes mas, co-
mo S. Tomé, querem ver para crer, pois, 
permanecem impotentes e frustrados 
ao ver, no alto mar, a sua cidade à de-
riva.  
Que fazer agora, então? Ajudem o Pre-
sidente a libertar-se das  preocupações 
que estão a sufocar Luanda e, que, não 
lhe deixam dormir em paz. Não deses-
perem e, sobretudo, não se deixem divi-
dir, nem iludir. Pelo contrário, uni-vos! 
Apostem nas autarquias e, em lugar de 
rastejarem diante de nomeações clien-
telares, imponham o sufrágio para de-
cidir o futuro dos seus espaços habita-
cionais e dos gestores municipais.
As mudanças podem ser bem inten-
cionadas mas se a governação da nos-
sa capital continuar a vegetar ao sabor 
do amadorismo, do improviso e de pro-
gramas de emergência, se o interesse 
particular continuar a sobrepôr-se ao 
interesse público, se o sentido e a ave-
riguação de responsabilidades na ges-
tão das receitas municipais não forem 
devidamente apurados, se o produto 
da celebração de contratos e da ven-
da de terrenos e serviços e da cobran-
ça de impostos continuar a ter destino 
ínvio, se as administrações não forem 
equipadas com recursos humanos qua-
lificados ligados às áreas de engenha-
ria civil, ordenamento do território e 
arquitectura, se a ocupação ilegal dos 
terrenos não for criminalizada, se al-
tos responsáveis, funcionários e técni-
cos amolfadados nos gabinetes do GPL, 
tidos por indisciplinados e corruptos, 
não forem pública e judicialmente pu-
nidos e, sobretudo, se não for monta-
do um sistema em que as pessoas pos-
sam confiar no futuro, a era do Milagre 
das Rosas, meus senhores, só chegará 
à Luanda quando começar a nevar na 
Mutamba…

Ajudem o 
Presidente a 
libertar-se das 
preocupações que 
estão a sufocar 
Luanda e, que, 
não lhe deixam 
dormir em paz…
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O principal posto fronteiriço en-
tre Moçambique e África do Sul es-
tá aberto ininterruptamente até 11 
de Janeiro, para responder o elevado 
volume de trânsito de pessoas e mer-
cadorias que acontece em Dezembro, 
devido às festas de Natal e passagem 
de ano. 
Segundo o director geral das Alfânde-
gas de Moçambique, Domingos Tiva-
ne, o funcionamento sem interrup-
ção da fronteira de Ressano Garcia, 
na província de Maputo, sul, “a expe-
riência dos últimos anos em relação 
ao movimento transfronteiriço entre 
Moçambique e África do Sul mostra 
que a tendência é de um crescimento 

anual de cerca de 40 por cento”.
Também com a perspectiva de faci-
litar a circulação de pessoas e bens 
entre os dois países foi recentemen-
te inaugurada a fronteira de paragem 
única em Ressano Garcia.
A estrutura junta no mesmo edifício 
funcionários e serviços de fronteira 
dos dois países. 
A África do Sul acolhe a maior co-
munidade de moçambicanos no es-
trangeiro, mais de dois milhões, par-
te dos quais empregados nas minas e 
em explorações agrícolas.
Segundo o delegado do Ministério 
do Trabalho de Moçambique, Cus-
tódio Cuna, cerca de 30 mil traba-

lhadores moçambicanos, dos 41 mil 
que oficialmente trabalham na Áfri-
ca do Sul, vão regressar ao país para 
as festas de Natal e de fim do ano. 
Em sentido inverso, a polícia mo-
çambicana deteve, só numa sema-
na, 256 somalis ilegais na Zambézia, 
centro, e Nampula, norte, que che-
gam a pagar entre “dois a três mil 
dólares” para entrar no país, disse o 
porta-voz do Comando Geral.
“A maioria até não traz bens, a 
maioria traz dinheiro e muitos pa-
gam muito dinheiro para chegar ”, 
valor que, acrescentou, pode chegar 
a “mais ou menos dois, três mil dóla-
res”.

O presidente são-tomense Fradi-
que de Menezes pediu à Procurado-
ria-Geral da República a instauração 
de um inquérito “para apuramento 
da verdade” das declarações da de-
putada do MLSTP-PSD Ângela Viegas 
na última sessão parlamentar sobre 
o negócio do petróleo da Nigéria.
A deputada declarou que “o negócio 
dos 30 mil barris de petróleo (diários 
cedidos, desde 2003, pela Nigéria ) é 
feito na Presidência da República e 
não pelo Governo”.
A declaração não agradou a Fradi-
que de Menezes que pede à Procu-
radoria-Geral da República (PGR) o 
“consequente procedimento crimi-
nal para apuramento de responsabi-
lidade”. O Chefe de Estado considera 
que essas declarações “contêm im-

precisões” e “lançam dúvidas e sus-
peições difamatórias”. 
Reafirma que “em nenhum momen-
to alguém da Presidência da Repú-
blica, incluindo o próprio Presidente 
da República, negociou ou assinou 
algum contrato sobre os 30 mil bar-
ris de petróleo da Nigéria”.
O Presidente coloca-se à disposi-
ção da PGR “para qualquer declara-
ção ou depoimento que 
achar necessário” e vai 
mais longe dizendo-se 
disposto a renunciar ao 
cargo, caso seja indicia-
do de crimes no decur-
so das investigações. 
O Chefe de Estado con-
sidera que tem sido alvo 
de “uma provocação” 

e de “actos de vingança”, por parte 
de alguns membros do anterior e do 
actual Governo, mas não refere por 
que motivo.
No entanto, disse que o ministro se-
cretário-geral do Governo, Afon-
so Varela agiu “com precipitação ao 
despoletar este caso que na sua opi-
nião “poderia ter sido evitado”.
Fradique apontou os nomes de Ra-

fael Branco, ex-primeiro-
ministro , Afonso Varela, 
Olegário Tiny, Ângelo Bon-
fim e Carlos Gomes como 
sendo “pessoas que estão 
nisso (dossier do petróleo) 
desde o início e discutiram 
todos os meandros disso e 
conhecem como isso fun-
ciona”.

apOiantes de Laurent Gbag-
bo, candidato à sua própria su-
cessão na Presidência da Côte 
d’Ivoire, impediram a proclama-
ção dos resultados da segunda 
volta das eleições presidenciais 
prevista para terça-feira.
Quando se preparava para anun-
ciar os resultados, o porta-voz 
da Comissão Eleitoral Indepen-
dente (CEI), Yacouba Bamba, 
viu um dos dois representantes 
de Laurent Gbagbo no órgão, 
Damana Adia Pickass, tirar-lhe 
das mãos as folhas que tinha, 
antes de as rasgar, sem se pre-
ocupar com a presença da im-
prensa nacional e internacio-
nal.
“Estes resultados são falsos , 
eles não foram apurados”, gri-
taram Damana Pickass e o se-
gundo representante de Laurent 
Gbagbo, antes de sair furioso da 
sala, ao denunciar um “assalto 
eleitoral”.
Para o porta-voz da CEI, que não 
reagiu à “agressão”, estes resul-
tados “foram apurados”.
A comunidade internacional, 
que acompanha de perto a si-
tuação da Côte d’Ivoire, convi-
dou as autoridades ivoirienses 
para proclamar os resultados o 
mais rápido possível. A ONU pe-
de a sua divulgação “sem mais 
demoras”.
Quanto mais tempo demorar 
a publicação dos  resultados, 
mais  ansiedade cria na  popula-
ção devido à propagação de ru-

mores.  
O porta-voz do candidato da 
oposição Alassane Ouattara, Al-
bert Mabri Toikeusse, acusou o 
Chefe de Estado cessante, Lau-
rent Gbagbo de ter “uma lógica 
de confisco do poder” e procu-
rar “perturbar a Comissão Elei-
toral (CE) de anunciar os resul-
tados” das presidenciais.
“Nós observamos que Laurent 
Gbagbo tem uma lógica de im-
pedir a CE de anunciar os resul-
tados centralizados e tem até 
uma lógica de confiscar o po-
der” que vai conduzir o país de 
novo num caos”, declarou.
“A vitória não nos escapará”, in-
sistiu antes de pedir a comissão 
eleitoral independente “de as-
sumir a sua independência e de 
anunciar os resultados sob to-
das as responsabilidades para li-
bertar definitivamente os ivoi-
rienses”.

O tribunal Constitucional da 
República Centro-Africana vali-
dou definitivamente os proces-
sos de seis candidatos para as 
eleições  presidenciais de 27 de 
Janeiro próximo.
Entre os candidatos, os três prin-
cipais são o Presidente François 
Bozizé, que chegou ao poder 
através de um golpe de Estado 
em 2003, o antigo presidente 
derrubado por Bozizé, Ange-Fé-
lix Patassé (1993-2003), e o an-
tigo primeiro-ministro (2001-
2003) e opositor Martin Ziguélé, 
do MLPC.
Os outros candidatos são o an-
tigo ministro da Defesa e chefe 
do Exército Popular para a Res-
tauração da Democracia (APRD, 

antiga rebelião que integrou os 
acordos de paz), Jean-Jacques 
Demafouth,  do CCR, Justin 
Wilité, e Emile Gros Raymond 
Nakombo, da Agrupação Demo-
crática  (RDC), partido funda-
do pelo antigo presidente André 
Kolingba, em Fevereiro.
Os processos de Cleophas Azou-
route, independente próximo 
de François Bozizé, e Lambert 
Kouet Fodé, agente económico, 
antes recusados pela CEI, foram 
posteriormente transmitidos, 
graças ao prazo acordado, pa-
ra em definitivo serem invalida-
dos pelo Tribunal constitucio-
nal, respectivamente por “falta 
de pagamento”, aliado ao não 
completamento do processo.

Moçambique não fecha
fronteira com África do sul

Gbagbo acusado 
de confiscar o poder

Fradique de Menezes 
nega negócio de petróleo

seis candidatos para 
as eleições na rca

África
Os principais movimentos de oposição islâmicos e leigos 
decidiram  retirar-se das eleições legislativas em curso no 
Egipto, denunciando fraudes em massa e violências em benefício 
do partido no poder, que os derrotou na primeira volta



grupos - segundo a policia - procu-
ravam assim reagir à transferência 
de suas lideranças presas para pri-
sões em outros Estados e à implan-
tação das Unidades de Policia Paci-
ficadora (UPP).
Teriam sido essas mesmas lideranças 
que, da prisão, deram a ordem para 
os arrastões e incêndios. Essas  or-
dens teriam sido transmitidas atra-
vés dos advogados, três dos quais ti-
veram prisão preventiva decretada. 
No dia 24, o governo estadual mo-
bilizou um efetivo da ordem dos mil 
e quinhentos homens, agrupando 
elementos do Batalhão de Opera-
ções Especiais (BOPE) e da infanta-
ria de marinha, aos quais se juntou 
em seguida uma unidade do exérci-
to, ou seja, as autoridades  federais 
envolveram-se diretamente e de 
forma decisiva. Assim, a marinha 
alem dos soldados forneceu carros 
de assalto, blindados.
A favela de Vila Cruzeiro (cerca de 30 
mil habitantes) foi cercada por ter-
ra e ar. No dia 25 o dispositivo go-
vernamental tomou todos os pon-
tos-chave quase sem  resistência 
e, reportagens de televisão mos-
traram elementos armados do tra-
fico fugindo para o Complexo do 
Alemão. Parte da mídia brasileira  
aponta o dia  25 de Novembro como 
a data que marca o inicio da derro-

A semAnA dA megAoperAção
Terminou ontem, quinta-feira, na 
Companhia Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda, Estado do Rio 
de Janeiro, a incineração de drogas 
capturadas, nas favelas de Vila Cru-
zeiro e do Complexo do Alemão, du-
rante o ataque das forças conjuntas 
da policia, exército e marinha con-
tra traficantes. Prosseguem as ope-
rações de busca 
nos locais, 
ao mesmo 
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tempo que barreiras de estrada pro-
curam impedir que os traficantes 
fujam para outros Estados do Bra-
sil.
O balanço da “megaoperação” assi-
nala 37 mortos, mais de cem veícu-
los incendiados (pelos delinquen-
tes) e um número de presos que 
oscila na faixa das dezenas, alem de 
centenas de detidos por períodos de 
maior ou menos duração. A estru-
tura do trafico foi totalmente pa-
ralisada naquelas du-
as áreas, mas 
o crime or-

ganizado não ofereceu resistência 
para não perder efetivos armados, 
preferindo ceder terreno.
As autoridades situam os grupos 
armados de traficantes em 200 ho-
mens em Vila Cruzeiro  e, após a fu-
ga destes,  600 no vizinho Com-
plexo do Alemão, que compreende 
uma dezena de favelas. Seu arma-
mento seria basicamente compos-
to por metralhadoras com bastante 
munição e granadas, alem de meios 
de comunicação. Trata-se, portan-
to, de efetivos de modesta dimen-
são mas que contam com muitos 
anos de implantação, conheci-
mento e posicionamento em pon-
tos estratégicos e cumplicidades 

a vários níveis - incluin-
do elementos isolados da 

própria policia.
No passado dia 21 de 
Novembro, traficantes 
ligados ao grupos Co-

mando Vermelho (CV) e 
Amigos Dos Amigos (ADA) 
lançaram uma vasta  ope-
ração em vários pontos da 
cidade do Rio de Janeiro,  

com arrastões em grandes  
avenidas suburbanas e in-
cêndio de carros, num dos 
maiores desafios à  auto-
ridade do Estado dos ul-
timos tempos. Os dois 

guerra total
ao tráfico no rio

ta do trafico, cuja existência desde 
há cerca de três décadas,  alterou  a  
fisionomia de varias cidades do Bra-
sil, criou uma economia fora da lei, 
contribuiu para o aumento da cor-
rupção e instaurou um verdadeiro 
clima de terror, não só entre mora-
dores das favelas mas em quase todo 
o país, incluindo setores como a mí-
dia, o comercio legal e os tribunais .
No dia 28, a  força policial-militar 
tomou o Complexo do Alemão (com 
um total próximo dos cem mil mora-
dores) também quase sem combate, 
não se sabendo até hoje se os  ban-
dos  armados de traficantes  perma-
necem escondidos ou se  consegui-
ram fugir do complexo.
Fontes oficiais revelaram depois 
que as unidades militares permane-
cerão nos locais ocupados por cer-
ca de sete  meses, tempo necessário 
para , segundo as mesmas  fontes, 
se constituírem novas Unidades 
de Policia Pacificadora (UPP), cujo 
desdobramento em outras favelas 
diminuiu o impacto do trafico e le-
vou  mesmo a  debandada de trafi-
cantes  para  cidades  do interior do 
Estado do  Rio de Janeiro. Situação 
que agora se procura evitar com Vila 
Cruzeiro e Complexo do Alemão.
Ainda essas  fontes, prometeram 
operações idênticas  contra redutos  
do tráfico nas favelas da Rocinha, 

JONUEL GONÇALVES

No Rio de Janeiro
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O prefeito do Rio de Janeiro pediu à população, 
no começo da operação, para não 
se acovardar e ajudar a Polícia a combater 
o crime organizado

A cidade do Rio de Janeiro está 
desde há mais de uma semana 
debaixo de um ambiente de 
tensão muito próximo de uma 
guerra civil. As autoridades 
tiveram de fazer recurso ao 
Exército para combater o crime 
organizado, sobretudo no 
complexo do Alemão, formado 
por várias favelas e onde está o 
epicentro da onda de violência. 
Entre balas, presos, feridos e 
mortos muitos já começam a 
fazer contas sobre os ganhos e 
perdas da operação.

Vidigal, Manguinhos, entre outras. 
Muitos observadores acreditam que  
ofensivas vão multiplicar-se até ao 
começo de 2013, quando terá lu-
gar a Copa das Confederações, pri-
meiro grande evento desportivo de 
uma serie que de  2014 a 2016 vai 
trazer ao Brasil o Mundial de Fute-
bol e a Olimpíada.
Não foi  por acaso que Ricardo  Tei-
xeira, presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) publi-
cou uma nota no site da FIFA, pe-
dindo confiança mundial nas au-
toridades e garantindo que tudo 
estava a ser feito para tornar o Bra-
sil um país seguro.

desAfio 
à credibilidAde do pAís
Na verdade, a “megaoperação” não 
foi apenas  uma simples reação a  
ataques generalizados dos trafican-
tes. Pode ter sido um motivo que a 
antecipou, porque não era segre-
do para ninguém que as  autorida-
des desenvolviam planos de esma-
gamento do trafico ou pelo menos 
de  lhe retirar a  ocupação de terre-
no,  pondo termo  à virtual situação 
de estado dentro do Estado.
O resultado teve de imediato dois 
efeitos: a mídia venceu a intimida-
ção de que dera provas anterior-
mente e celebrou a  derrota dos tra-
ficantes  com manchetes eufóricas; 
o prestigio político do governador  
Sergio Cabral, do Rio de Janeiro, su-
biu em flecha. Lula prometeu ir com 
ele  visitar o Complexo do Alemão e 
a presidente  eleita, Dilma Rousse-
jj marcou reunião de trabalho com o 
governador, membro do PMDB, par-
tido aliado do PT.
O que está em jogo é muito alto:a 
imagem do Brasil no exterior e a 
credibilidade das instituições bra-
sileiras, dois aspectos intimamen-
te ligados.
O Brasil tornou-se  em pouco mais 
de uma década na oitava potência 
económica mundial. No entanto, a 
economia avança mais que quase 
tudo no país. Por exemplo, o nível 
de educação está  atrás da linha do 
30º lugar, as forças armadas não en-
traram na chamada RMA (Revolução 
nos Assuntos Militares), caracteri-
zada por alta tecnologia e só no Rio 
de Janeiro há mais de mil favelas.  
Quer dizer que faltam ao Brasil, di-
versos indicadores para se tornar 
potência mundial efetiva. A  arro-
gância do trafico é um revelador 
de gritante fraqueza da  autorida-
de publica onde quer que seja no 
Brasil.  Crimes de grande cruelda-
de são praticados pelos  traficantes  
armados; testemunhas nos proces-
sos envolvendo-os são intimidadas 
e, enquanto algumas renunciam a 
testemunhar, outras vivem em real 
clandestinidade; jornalistas e juí-
zes sofrem ameaças ou são executa-
dos e um clima geral de medo insta-

lou-se nas comunidades, pobres ou 
ricas, para quem os traficantes  são 
mais fortes que a policia e exercem 
uma ditadura de facto.
As metas políticas e económicas 
deste país, no momento atual, já 
não são compatíveis com essa si-
tuação.  Provavelmente, os ba-
rões do trafico de droga igno-
raram tal contexto ou ficaram 
sem opção. 

o que vem  Aí
“E agora, José?”, como diria Car-
los Drummond de Andrade. Os tra-
ficantes cederam o terreno em dois  
blocos de favelas, mas não há trafi-
cantes de impacto presos na opera-
ção. Onde estão os substitutos dos  
que dirigiam o trafico antes, tais 
como os ocupantes das vagas de 
Fernandinho Beira-Mar, Marcinho 
VP ou Elias Maluco? Também é de 
se interrogar  sobre o que vai suce-
der em relação a blocos traficantes 
como o do PCC (Primeiro Comando 
da Capital) de São Paulo e, princi-
palmente, como  aniquilar a base 
financeira do trafico em geral, que 
lhe dá o poder de comprar armas, 
portanto, poder de atuação e inti-
midação.  Informações policiais re-
ferem que as capturas de droga no 
Rio durante a “megaoperação” teria 
provocado prejuízos aos traficantes 
da ordem dos cem milhões de Reais 
(algo próximo dos sessenta milhões 
de dólares).  É pouco.
Enfim, duas questões interligadas 
causadoras de  polemica, não ape-
nas no Brasil. O prefeito do Rio de 
Janeiro pediu à população, no co-
meço da operação, para não se aco-
vardar e  ajudar a Policia  a comba-
ter o crime organizado. A resposta 
foi razoável,  como parecem atestar 
as mais de 800 denuncias de movi-
mentos dos criminosos, feitas logo 
nos dois primeiros dias no “disque-
denuncia” . Desde algum tempo, 
o governo tem  instruído os solda-
dos e agentes para respeitarem a po-
pulação e não verem todos os fave-
lados  como traficantes. Menos de 
cinco por cento estariam envolvi-
dos mas, ainda não há muito tem-
po, as intervenções policiais faziam 
mais vitimas populares que entre os 
delinquentes, gerando repulsa dos 
moradores.
Esta mudança política é fundamen-
tal no panorama geral da guerra do 
trafico que, na verdade, entra em 
nova fase. 
Na mesma declaração, o Prefeito as-
similou os  traficantes a terroristas, 
em desacordo com especialistas de-
segurança, para quem o terrorismo 
define-se com objetivos  políticos, 
ao contrario dos traficantes, dizem. 
Mas muita gente não vê essa dife-
rença: espalhou terror, é terrorista.

OBS: Este texto foi escrito 
com base nas regras do Novo 

Acordo Ortográfico
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O mau tempO que se abateu sobre 
a Europa, com nevões e ventos for-
tes, obrigaram ao cancelamento de 
voos na Alemanha, França e Reino 
Unido.
No aeroporto de Munique foram 
anuladas várias partidas e che-
gadas e em Frankfurt, o terceiro 
maior aeroporto da Europaforam 
cancelados quase 50 voos.
Nos dois aeroportos de Berlim, Te-
gel e Schoenefeld, o panorama era 
idêntico, com a anulação de deze-
nas de voos internos e para desti-
nos internacionais, depois de a ne-
ve ter atingido 15 centímetros de 
altura na capital alemã e as tempe-
raturas terem baixado para os -9º.
Em França, as autoridades de avia-
ção anunciaram o cancelamen-
to de uma parte dos voos nos dois 
maiores aeroportos de Paris, Rois-
sy-Charles de Gaulle e Orly, devido 
à neve e ao gelo.
A Direção Geral de Aviação Civil 
(DGAC) francesa anunciou o can-
celamento de 25 por cento dos vo-
os no aeroporto de Roissy-Charles 
de Gaulle e de metade dos voos em 

Paris-Orly.
O aeroporto de Gatwick, no sul de 
Londres anunciou que vai ficar fe-
chado pelo segundo dia consecu-
tivo e só tenciona reabrir na sexta-
feira de manhã.
Heathrow, o aeroporto mais movi-
mentado da Europa, situado a oes-
te de Londres, admite que poderá 
também ter problemas.
Outros aeroportos britânicos de 
menor dimensão estão também fe-
chados, enquanto que em Edim-
burgo, que também está fechado 

deste quarta-feira, há a esperança 
de poder voltar a operar perto da 
hora de almoço.
As ligações ferroviárias a Paris e 
Bruxelas pelo Eurostar estão tam-
bém a ser prejudicadas e sete dos 
17 comboios previstos já foram 
cancelados.
Na Polónia, o frio é ainda maior, 
tendo caído até aos -26º, causando 
a morte de oito pessoas.
Na Suíça, o aeroporto de Genebra 
reabriu ontem, mas avisou para o 
perigo de atrasos nos acessos.

a China COnsiderOu hoje “um 
trágico incidente” as quatro mortes 
causadas pelo recente bombardea-
mento da artilharia norte-coreana 
contra uma ilha sul-coreana, mas 
recusou-se a responsabilizar Pyon-
gyang, numa altura em que a ten-
são sobe com a Coreia do Norte a 
acusar a Coreira do Sul e os Estados 
Unidos de a estarem a empurrar pa-
ra a guerra.
“Nas actuais circunstâncias, não é 
correcto incitar a comunidade in-

ternacional a tomar partido”, disse 
a porta-voz do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros chinês, Jiang Yu.
O bombardeamento do passado dia 
23 de Novembro foi considerado o 
mais grave das últimas décadas por 
ter atingido directamente o terri-
tório sul-coreano e morto dois ci-
vis (as outras duas vítimas mortais 
eram fuzileiros navais sul-corea-
nos).
A Coreia do Sul e os Estados Unidos 
prevêem realizar outras manobras 

militares conjuntas próximo da pe-
nínsula coreana em Dezembro ou 
no início de 2011, disse na quarta-
feira fonte militar sul-coreana, no 
último dia do exercício iniciado no 
domingo.
Os exercícios militares no Mar Ama-
relo começaram poucos dias depois 
do bombardeamento de Pyongyang 
a uma ilha sul-coreana de que resul-
taram quatro mortos e foram consi-
derados pela Coreia do Norte como 
um incitamento à guerra.

um errO na redaCçãO do man-
dado de captura sueco contra Ju-
lian Assange, o fundador do “site” 
WikiLeaks, permitiu-lhe escapar à 
detenção no Reino Unido, noticia 
hoje o jornal The Times.
De acordo com o diário, que cita 
uma fonte policial, a polícia britâ-
nica sabia onde se encontrava As-
sange – aparentemente no sudeste 
de Inglaterra –, mas não pôde in-
tervir porque o mandado de captu-
ra sueco continha erros.
A Interpol informou na terça-feira 
ter emitido um mandado de captu-
ra internacional contra Julian As-
sange, procurado pela Suécia no 
âmbito de um inquérito sobre “vio-

lação e agressão sexual”.
A 18 de novembro, a justiça sue-
ca lançou um mandado de deten-
ção do australiano Assange, 39 

anos, para o interrogar “por sus-
peitas fundamentadas de violação, 
agressão sexual e coerção” relativa-
mente a factos ocorridos no mês de 
agosto.
Julian Assange – que se desloca 
bastante no Reino Unido e na Sué-
cia – apresentou na terça-feira um 
recurso no Tribunal Supremo da 
Suécia contra o mandado de captu-
ra emitido contra ele.
O “site” WikiLeaks, especializado na 
divulgação de documentos secre-
tos, iniciou no domingo a publica-
ção de cerca de 251 mil mensagens 
da diplomacia norte-americana, 
provocando a ira de Washington e o 
embaraço de diversos governos.

mau tempo encerra aeroportos na europa

Coreia do norte diz estar
a ser empurrada para a guerra

Fundador da WikiLeaks escapa a detenção

O mundO está de pernas para o ar, 
desde que o site WikiLeaks divulgou 
mais de 250 mil documentos diplo-
máticos norte-americanos.
Coberta por um telhado de vidro, a 
diplomacia dos EUA estilhaçou e an-
da em bolandas para apanhar os ca-
cos e diminuir os danos, não colate-
rais, mas desferidos directamente ao 
coração político da América.
O ministro dos Negócios Estrangei-
ros italiano foi o autor da frase mais 
significativa dos últimos dias. Com 
o recurso à metáfora, Franco Frat-
tini afirmou no domingo que a “fu-
ga” representa o “11 de Setembro da 
diplomacia”. O momento a partir do 
qual nada será como dantes. 
A verdade é a maior ameaça aos go-
vernos, sobretudo os que actuam à 
margem das regras. Os outros não 
têm por que ter receios. Richard Ni-
xon sentio-o na pele. O escândalo 
Watergate valeu-lhe a Presidência e 
a carreira política e Barack Obama 
vai ficar com o anátema dos “furos” 
na rede diplomática dos EUA, embo-
ra a responsabilidade não seja direc-
tamente sua.
As críticas por as secretas não terem 
antecipado o 11 de Setembro, levou 
o Departamento de Estado, durante 
a administração de Gorge W. Bush, a 
criar o «netcentric diplomacy», um 
sistema de partilha de informação 
acessível a mais de dois milhões de 
pessoas e que, veio a revelar-se, não 
é uma irresponsabilidade. É uma in-
fantilidade na era do digital.
O papel que antes cabia aos jorna-
listas é hoje desempenhado por um 
site criado pelo homem mais perse-
guido da actualidade, retirando o 
protagonismo a Osama Bin Laden, o 
chefe intelectual e moral da Al-Qai-
da, que se viu relegado para um pa-
pel inferior no “Wanted – dead ou 
alive” ao velho estilo do Texas. 
A diabolização de Assange, que tem 
sobre si mandatos de captura da In-
terpol e da Suécia, já começou. Pa-
ra além da acusação de “violação e 
agressão sexual” a uma ex-colabo-
radora, o Procurador-Geral dos EUA 
e o Departamento de Defesa estão a 
trabalhar em conjunto numa inves-
tigação criminal sobre a divulgação 
de documentos classificados.
As informações reveladas pela wiki-
Leaks interpelam sobre os jogos di-
plomáticos e políticos e fazem-nos 
reflectir sobre o jornalismo da actua-
lidade: o de investigação que se per-
deu nas esquinas dos interesses - os 
políticos e comerciais; o embedded 
(conceito criado pelos norte-ameri-

canos na Guerra do Iraque e que ao 
introduzir os jornalistas entre os mi-
litares visava controlar os seus pas-
sos) que coloca os profissionais da 
informação no lugar errado.  
No jornalismo que se faz hoje há pou-
co espaço para o jornalismo. Ele deu 
lugar a substantivos como confor-
mismo, direccionismo, partidaris-
mo, comodismo, permitindo ainda 
alguns neologismos como econo-
mismo e lucrismo.
Não questiono o conteúdo e o tom 
usado pelos diplomatas. Eles exis-
tem para dar a sua visão parcial dos 
países onde estão. O que não me 
parece razoável é a forma como es-
sa informação é partilhada e o nível 
de controlo que os EUA exercem so-
bre os seus parceiros.
Não é aceitável que se coloque o se-
cretário-Geral da ONU sobre vigilân-
cia, como indica uma ordem da se-
cretária de Estado norte-americana, 
Hillary Clinton.  A ONU não é uma 
organização subordinada aos EUA e 
agir desta forma é pretender que o 
seja. Esta, sim, é a grande revelação 
dos 250 mil telegramas divulgados, 
a par da forma como EUA e alguns 
países árabes jogam no conflito do 
Médio Oriente.
Estou particularmente expectante 
quanto às revelações que Assange 
promete sobre “algumas violações 
flagrantes” e “práticas anti-éticas” 
de um grande banco dos EUA.
Não se conhece ainda na plenitude, 
embora os sinais emitidos após a cri-
se financeira dêem uma ideia, a for-
ma como os bancos actuam a nível 
executivo, para “cumprirem os seus 
próprios interesses” e que, segundo 
Assange, vai levar a “investigações”. 
Mais importante ainda, vai conduzir 
a “reformas” para que o mundo dei-
xe de ficar refém do sistema bancá-
rio. Se os cidadãos responderem ao 
apelo do ex-futebolista Eric Cantona 
e levantarem o seu dinheiro no dia 
7 de Dezembro o sistema financeiro 
paralisa e tem uma primeira lição. 
“O 28 de Novembro de 2010 fica-
rá como o dia em que tudo ou qua-
se tudo se deslocou, desenrolou e se 
espalhou na Internet. (...) É o dia em 
que, pela primeira vez, os cidadãos 
têm a possibilidade de dissecar nu-
merosos factos recentes e desmas-
carar as mentiras dos seus respecti-
vos “poderosos””.
A frase não é minha. É do director da 
edição online do «La Repubblica», 
Massimo Razzi. E revela que a verda-
de faz mais danos do que a ameaça 
das armas nucleares.

Paralelos                     
Por Isabel Costa Bordalo 

a verdade (i)



  Desce
O novo método utilizado para afastar 
os titulares dos cargos públicos com 
uma pré-exoneração se, por um lado, 
pode vir a constituir um severo e hu-
milhante castigo, por outro lado, pode 
aguçar alguns apetites para certas tentações. Por isso, 
não surpreende que depois de ter congelado durante 
largos meses diversos dossiers, a ex-governadora de 
Luanda, FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO, mesmo sa-
bendo do destino que lhe estava reservado, em véspe-
ras da demissão formal, tenha accionado a aprovação 
de vários contratos de exploração de terrenos na zona 
urbana da capital. A troco de que trocos pouco interes-
sa agora, mas lá que aqui está um comportamento que 
deixa desconfiada muita gente, lá isso deixa...

atitudes”, denunciaram as fontes, para 
as quais a acção da passada semana 
junta-se a outras formas de censura, 
aparentemente mais subtis, mas que 
concorrem para actos de auto-censura, ao 
mesmo tempo que os jornalistas vêm per-
dendo toda a capacidade de criar. 
Por isso, verifica-se uma redução “drás-
tica” na produção de matérias noticiosas, 
já que, desde que o semanário “A Capital” 
passou para as mãos dos actuais donos, os 
cartoons foram proibidos e muitas colunas 
de opinião foram fechadas. 
Em Agosto deste ano, uma edição comple-
ta tinha sido queimada, alegadamente, 

TEmPO PARA O FIm-DE-SEmANA Em luANDA

Nº 150/10

SEXTA SÁBADO DOmINGO

Fecho

Contactos: 
Tel:

Fax:
E-mail: novojornal01@gmail.com

222 393 700
222 372 417
927 955 587

222 393 703
222 372 603
927 955 588

-
-
-

222 396 238

na próxima semana

1º Caderno 

O turismo que se faz 

em Angola

entrevista

Malanje na visão 

de Boaventura Cardoso

Depois do esquecimento a que foi vota-
da durante as cerimónias de abertura 
e encerramento do CAN, a Associação 
Chá de Caxinde tem agora razões para 
se manifestar também agastada com a 
comissão organizadora dos festejos do 35º aniversário 
da Independência. Vencedor do desfile do carnaval do 
ano passado, não se percebe por que razão tendo o 2º e  
4º classificados sido convidados a estarem presentes na 
cerimónia central realizada no estádio 11 de Novembro, 
a equipa capitaneada pelo Ministro da Administração 
do Território, BORNITO DE SOuSA, não endereçou um 
convite exactamente ao grupo vencedor. Pode ser que 
seja apenas coincidência, mas lá que é uma coincidên-
cia muito estranha lá isso é... 
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umA SAíDA em massa de jornalistas do 
Semanário “A Capital” afigura-se como 
o cenário mais provável nos próximos 
tempos, por causa da “contínua inter-
ferência grosseira” na linha editorial do 
jornal por parte da entidade patronal, 
admitiram os jornalistas. 
Os novos donos impuseram a alteração 
do título de capa da edição da passada 
semana, “sem qualquer explicação plau-
sível”, uma atitude tomada pela segunda 
vez em menos de quatro meses, dizem 
denúncias de profissionais daquela 
publicação.
Esta terá sido “a gota de água que fez 
transbordar o copo”, em resultado da 
qual a redacção pondera abandonar em 
bloco aquele órgão.
O grupo de jornalistas daquele periódico 
manifestou ao NJ o seu inconformismo 
em relação à postura dos administra-
dores que consideram como sendo de 
“arrogância”. 
A alteração do título principal, “em cima 
da hora e com o jornal pronto para 
descer à gráfica”, forçou a projecção de 
uma outra capa, diferente da primeira, 
o que provocou um atraso no fecho da 
edição de mais de cinco horas, segundo 
denunciaram. 
“Eles são useiros e vezeiros neste tipo de 

redacção ameaça 
demitir-se em bloco

Foto da semana

porque trazia textos contendo críticas ao 
Presidente da República.
As fontes precisaram que a maior parte 
das decisões sobre a alteração dos ângulos 
de abordagem das matérias noticiosas não 
são transmitidas aos jornalistas, seus au-
tores, nem por via do director geral. Este é 
apontado como podendo estar “em sinto-
nia” com a administração, o que, alegada-
mente, justifica a forma como tem estado 
a sonegar todo o tipo de informação ou 
orientação “vinda de cima”. 
Em consequência, as reuniões de pauta 
deixaram de ter peso, transformando-se 
em meros encontros formais, onde se de-
nota uma clara separação entre jornalistas 
e a direcção.
Aliado a todo este clima, as fontes denun-
ciaram que os novos donos continuam a 
fazer finca-pé no reajuste salarial pro-
metido para todos trabalhadores, pas-
sando o semanário para a condição de 
órgão que pratica os salários mais baixos 
do mercado.
Foi também denunciada a aplicação de va-
lores exagerados sobre o Imposto de Ren-
dimento de Trabalho (IRT) e o não cumpri-
mento da promessa de seguro de saúde. 
As queixas não se ficam por aqui. “Não há 
viaturas para reportagens porque as três 
então existentes foram dadas ao director 
geral e ao director das Finanças”. Os jor-
nalistas vão “à rua” com meios próprios e 
os subsídios foram cortados. 
Não foi possível ao Novo Jornal ouvir os 
responsáveis da Medivision, empresa de-
tentora do jornal, por dificuldades de con-
tacto telefónico.
Aquando do primeiro incidente, os 
responsáveis desta empresa tinham alega-
do “erro técnico” como estando na base da 
não saída do jornal a público, prometendo 
que o mesmo não se repetiria.
A Medivision, empresa que as fontes 
afirmam“não ter rosto”, está alegada-
mente ligada a figuras e instituições do 
Estado angolano.
Marcela da Costa é a directora adminis-
trativa e financeira do semanário, sendo 
a única figura visível do grupo.         

VENÂNCIO RODRIQGuES 

Máx./Mín. 31º/25º 31º/24º 31º/24º

Jornal “A Capital”

 Sobe
A solidariedade é algo que, dizem, 
começa a estar longe de certos an-
golanos de boas posses. Mas, ver-
dade seja dita, ela ainda é muito 
querida por muitos, boa parte deles 
sem mundos e fundos, apenas com bom coração para 
ajudar o próximo. Por isso, é de louvar a inciativa da 
RÁDIO luANDA, na sua emissão matinal de quinta-
feira última, 2, quando lançou um repto aos seus ou-
vintes para apoiar um jovem carente de uma opera-
ção urgente no exterior do país. A forma célere como 
o apelo foi respondido, sobretudo com contribuições 
que juntas chegam para o doente seguir viagem e ser 
tratado na vizinha Namíbia é digna de aplaudir.   

Quintiliano dos Santos

Nunca se permitiu a ir a uma audiência 
com o Ministro da Juventude e Des-
porto. Nunca porque sempre chamou 
para si um estatuto especial. Esta era 
a forma “superior” de estar no futebol 
de JuSTINO FERNANDES enquanto 

Presidente da FAF e enquanto esta instituição estava 
a nadar em dinheiro. Com a emergência da crise e ten-
do visto secar a torneira, o ainda número um da FAF 
de ausente passou, de repente, a principal cliente das 
audiências de Gonçalves Mwandumba em busca, de-
sesperada, de fundos, que tendo sido esbanjados no 
passado, foram agora cortados em diversas frentes. 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas 
convenhamos que tão descarado oportunismo cheira 
mal. Muito mal mesmo.
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