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50...há anos

Foi há 50 anos!
Foi há 50 anos esse mais do que 
historicamente incontornável ano 
de 1961. Para além da geração acti-
va desse tempo, existem hoje mais 
duas gerações adultas de compa-
triotas. Será que estas gerações 
conhecem as suas raízes? E onde 
se encontram essas raízes? De onde 
viemos para estarmos hoje e aqui e 
todos juntos? 
O NOVO JORNAL e a ASSOCIAÇÃO 
TCHIWEKA DE DOCUMENTAÇÃO 
(ATD), em colaboração, iniciam 
nesta edição um novo espaço que, 
assim se espera, irá ao longo deste 
ano de 2011, por ocasião de algu-
mas das datas mais significativas, 
dar a conhecer as fontes documen-
tais que são testemunho dos prin-
cipais acontecimentos de impacto 
nacional que tiveram lugar …há 50 
anos.
O 4 de Fevereiro que esta semana 
se assinala é sem dúvida uma data 
maior da vida do País. Testemunhos 
vários existem sobre os factos vi-
vidos naquela data. E, felizmente, 
convivem connosco hoje ainda 
muitos dos homens que os fizeram 
acontecer. Memória de vivências, 
retalhos dispersos que contribuem, 
cada um com o seu valor subjectivo, 
para a percepção do ambiente e do 
contexto da época e para o tecer do 
que realmente se passou. Comentá-
rios nas rádios e nos jornais de en-
tão, telefonemas trocados, cartas 
escritas a amigos e camaradas, tudo 
isto, se registado – e esses registos 
existem – são folhas daqueles tem-
pos de que os estudiosos, investi-
gadores, formandos e curiosos se 
podem e devem servir.
A ATD e o seu CENTRO DE DOCU-
MENTAÇÃO possuem um acervo do-
cumental composto por inúmeras 
folhas, compiladas em milhares de 
livros, e uma grande profusão de 
documentos diversos com origem 
em organizações, entidades públi-
cas e pessoas particulares, dedica-
dos à génese e desenvolvimento da 
luta de libertação que nos levou à 
Independência, em 1975. Este te-
souro documental constitui uma 
pequena parte dos registos exis-
tentes. E é esta parte que temos 
projectado, para o trabalho deste 
ano, pôr à disposição de todo o 
interessado em investigação his-
tórica. Esta é uma atitude passiva. 
De forma activa foi, ao longo dos 
últimos anos, levada a público, sob 
a forma de livros, uma vasta selec-
ção de documentos e testemunhos, 
compilados e editados em três to-
mos sob o título “Um amplo movi-
mento…”, dois dos quais contaram 

Raízes e Folhas
já com o apoio da ATD. Foram ainda 
tornadas públicas centenas de fotos 
que retratam o percurso da luta de 
libertação. Está em curso, desde o 
ano passado, um projecto promo-
vido pela ATD, designado “Angola 
– Nos trilhos da Independência” 
que tem vindo a registar (em som 
e vídeo) os testemunhos de mui-
tos dos participantes na Luta pela 
Independência, assim como locais 
significativos, onde essa Luta se 
desenvolveu. Mais sobre este pro-
jecto, os seus objectivos, métodos 
de trabalho e metas a atingir, assim 
como os apoiantes institucionais 
nele envolvidos pode ser visitado 
no site www.projectotrilhos.com. 
Tudo isto são as folhas documentais 
emanadas das nossas raízes histó-
ricas.
De forma activa também, surgem 
agora estas páginas no NJ por oca-
sião do 50º aniversário do 4 de Fe-
vereiro de 1961.
Não se trata de “fazer” História. 
Mas de dar a conhecer onde se en-
contram as raízes da nossa História 
através das folhas arquivadas que 
nunca serão folhas mortas, antes 
renovadamente ressuscitadas, sem-
pre e cada vez que alguém as leia.
Quem sabe o que dizia A Voz da Re-

volução Angolana, órgão da UPA 
surgido em Setembro de 1960 em 
Léopoldville, sobre os momentos 
então vividos em Angola? Ou o Bo-
letim de Informação, editado em 
Conakry pelo MPLA, em Novembro 
desse mesmo ano? Qual o conteúdo 
do Comunicado do MPLA sobre os 
acontecimentos de Luanda, edita-
do em 5 de Fevereiro de 1961, em 
Conakry? Que dados nos levarão a 
perceber a razão por que uma gran-
de parte desses documentos foi 
publicada em inglês ou francês no 
exterior do território nacional?
Sobre o 4 de Fevereiro que hoje se 
assinala, seleccionamos e apresen-
tamos aos nossos leitores alguns 
relatos sobre as principais acções 
levadas a cabo naquela data. Apre-
sentamos ainda e neste espaço, 
alguns acontecimentos ocorridos 
em Janeiro e Fevereiro de 1961 que 
nos ajudam a compreender melhor 
o contexto daquela época.
Se a leitura destas páginas vier a 
despertar a curiosidade e o inte-
resse pelas fontes históricas que 
constituem as nossas raízes, esta-
mos certos de que a árvore da nossa 
identidade se cobrirá de muitas, 
novas e viçosas folhas. É este o ob-
jectivo destas páginas.

JANEIRO DE 1961:
3 a 7 de Janeiro – Conferência dos Chefes de Estado Africanos em 
Casablanca
4 de Janeiro – Revolta da Baixa de Cassanje
9 de Janeiro – Fuga de José Mendes de Carvalho “Henda” para o 
Congo
16 de Janeiro – Agostinho Neto envia carta desde Ponta do Sol 
(Cabo-Verde) ao Ministro do Ultramar pedindo transferência para 
Angola e reafirmando a sua posição nacionalista
17 de Janeiro – Assassinato de Lumumba 
20 de Janeiro – John F. Kennedy  é investido como 35º Presidente dos 
E.U.A.
21 de Janeiro – Eduardo Mondlane chega a Lourenço Marques
21 a 22 de Janeiro – Sessão Extraordinária do Comité de Solidarieda-
de dos Povos Afro-Asiáticos no Cairo
22 de Janeiro – Desvio do paquete Santa-Maria por Henrique Galvão
26 de Janeiro – Artigo de Per Wästberg no jornal sueco “Dagens 
Nyheter” com o título “Angola e Moçambique”, dá a conhecer a situa-
ção em Angola, bem como a prisão de A. Neto.
28 de Janeiro – José Gilmore (Holden Roberto) da UPA,  é recebido 
em Túnis pelo Neo-Destour.
Janeiro – Regresso de Holden Roberto a Leopoldville e tentativa de 
mudança da direcção da UPA;

FEVEREIRO DE 1961:
4 de Fevereiro – Primeira acção armada de Libertação Nacional em 
Luanda
9 de Fevereiro – Savimbi escreve a Holden Roberto propondo união 
MPLA-UPA e envia cópia ao MPLA;
10 de Fevereiro – Savimbi informa a direcção do MPLA em Conakry 
que enviou uma carta a Holden Roberto e solicita o envio de um docu-
mento que o “identificasse como falando em nome do MPLA” na Suíça. 
Foi registado como membro do MPLA número nº20016.
28 de Fevereiro – São enviados a partir de Leopoldville Manuel Ber-
nardo Pedro, Pedro Santos Rodrigues e Pedro Vida Garcia da UPA para 
organizar  um levantamento no interior
PrincíPio de 1961 – Criação da FUA – Frente Unida de Angola.

conTeXTo cronoLÓGico

cônego Manuel Joaquim Mendes das das neves

neves Bendinha

Arquivo Lúcio Lara
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DIA SEGUINTE - “Tarde de 5 de Fevereiro, os caixões dos polícias mortos e um grande cortejo 
de altas patentes do Exército Colonial. (…) fundo do cemitério irromperam homens  negros enfurecidos 
fazendo tiros de armas automáticas e a gritarem: VIVA ANGOLA!...” (in Pacavira, Manuel Pedro, 2003, o 4 de 
Fevereiro pelos próprios, Luanda, editorial nzila:108-114; 124)

As fontes da História são diversas 
e muitas vezes até contraditórias. 
Para que os investigadores as pos-
sam consultar e comparar é funda-
mental que elas sejam divulgadas. 
Existem já alguns livros publicados 
com memórias e documentos dos 
quais reproduzimos alguns extrac-
tos directamente relacionados com 
o 4 de Fevereiro.

CRONOLOGIA SEGUNDO
MANUEL PEDRO PACAVIRA: 
1- “Em Dezembro de 1960, com a 
presença de um curandeiro mais 
jovem, Augusto Bengue, ligado ao 
movimento da Igreja Tocoista (…) 
decidiu mudar-se (... para) a Pe-
dreira. (…). Foi na Pedreira que se 
começou a conferir com todo rigor 
os aderentes mobilizados, tendo-se 
estimado em cerca de 3.123 efecti-
vos, devidamente preparados para o 
ataque.
2- (…) “No dia 2 de Fevereiro de 
1961, a Direcção do Movimento 
Clandestino recebeu ordem supe-
rior para atacar as cadeias e outros 
locais da cidade de Luanda no dia 4 
de Fevereiro de 1961. O Cónego Ma-
nuel das Neves (…) foi que, através 
do camarada Salvador Sebastião, 
transmitiu à direcção central do Mo-
vimento Clandestino a ordem para 
atacar (…).
3- “Eram cerca de 20h00. A direc-
ção do Movimento Clandestino 
(…) encontrava-se reunida sob o 
Comando-Geral do camarada Paiva 
Domingos da Silva Massuika Malam-
ba (… onde) foi traçado o esquema 
e constituídos os grupos de ataque 
(…).
4- (…) formou os grupos que se ci-
fraram em dez (…):
a. Casa de Reclusão, com 25 homens, 
chefe: Francisco Imperial Santana; 
b. Emissora Oficial, 25 homens, che-
fe: Virgílio Sotto Major;
c. Cadeia de S. Paulo, 25 homens, 
chefe: Raul Deão;
d. Quarta Esquadra, 25 homens, 
chefe: Domingos Manuel;
e. Companhia Indígena, Campo de 
Aviação e Palácio do Governo, com 
um número de homens desconheci-
do (…), chefe: Paiva Domingos da 
Silva;
f. Grupo de Vigilância (…), chefe: 
Salvador Sebastião;
g.    Grupo da rainha, (…) chefe: En-
grácia Francisco Kabemba. (…)
 (in PACAVIRA, Manuel Pedro, 2003, 
O 4 de Fevereiro pelos próprios, Lu-
anda, Editorial Nzila:108-114; 124)

OUçO OS PASSOS DE MILhA-
RES - Etapas do Metodismo em 
Angola. Igreja Metodista Unida: 
Luanda CARVALHO, Emílio J. M., 
1994.
O BISPO REVOLUCIONáRIO 
DODGE, Ralph. E. , 2001. Edição 
do autor, Ponto Um, Luanda.
ANGOLA: DEPOIMENtOS PARA A 
hIStóRIA RECENtE DRUMOND, 
Jaime, e BARBER, Helder, 2000, 
s/l, Edição dos autores.
UM AMPLO MOVIMENtO - LARA, 
Lúcio Luanda, Edição do autor, 
Luanda. Volumes I e II - (1997 – 
2008).
MONSENhOR MANUEL JOA-
qUIM DAS NEVES, ÍNCLItO 

NACIONALIStA ANGOLANO. 
LIGA AFRICANA: Luanda.
ANGOLA: PROCESSOS POLÍtI-
COS NA LUtA PELA INDEPEN-
DêNCIA - MEDINA, Maria do 
Carmo, 2003, , com introdução 
histórica de Maria da Conceição 
Neto, Luanda, Ed. Faculdade de 
Direito da UAN.
ANGOLA. UM GIGANtE COM 
PéS DE BARRO (E OUtRAS 
REFLExõES SOBRE áFRICA E 
O MUNDO) - PACHECO, Carlos, 
2010, Angola, Lisboa, Ed. Nova 
Veja & autor.
ANGOLA: CONtRIBUIçãO AO 
EStUDO DA GéNESE DO NACIO-
NALISMO MODERNO ANGO-

LANO (PERÍODO 1950-1964) 
– testemunho e estudo docu-
mental -ROCHA, Edmundo, 2003, 
Luanda, Editorial Kilombelombe 
Lda., col. “Ciências Humanas e 
Sociais”, 2 vols. 
DOS CAMPOS DE ALGODãO AOS 
DIAS DE hOJE, Luanda - SEBAS-
TIÃO, Adriano João, 1993, ed. do 
autor.
MUNGO (OS SOBREVIVENtES 
DA MáqUINA COLONIAL DE-
PõEM) - XITU, Uanhenga (Agos-
tinho A. Mendes de Carvalho), 
2002, Edição revista, actualizada 
e comentada pelo autor, Luanda, 
Editorial Nzila.

Folhas já escritas

10 Sugestões de Leitura

PROtAGONIStAS SEGUNDO 
hOLDEN ROBERtO:
“…Em 4 de Fevereiro de 1961, dá-
se o assalto às prisões: à cadeia de 
S. Paulo em Luanda, ataque à Casa 
de Reclusão e à esquadra da polícia 
móvel (os aracuaras) arquitecta-
da pelo Cónego Manuel das Neves, 
“Makarius” e pelos operacionais 
Neves Bendinha, Herbert Inglês, 
Viegas Paulo, Francisco Miguel Zau, 
Luís Inglês, Zacarias António Ama-
ro, César Correia “Mekuiza Mekuen-
da”, todos ligados à UPA e outros 
nacionalistas como Paiva Domingos 
da Silva, Imperial Santana, Virgílio 
Sotto Maior, Francisco Pedro, e mui-

tos outros”
(In N’GANGA, João Paulo, 2008, O 
Pai do Nacionalismo Angolano. As 
Memórias de Holden Roberto 1923-
1974. (1º Volume). Brasil, Parma: 
105)

REFERêNCIAS EM DOCUMENtOS 
DA PIDE:
 “…Nesse grupo, sobressaiu a figu-
ra de Afonso Dias da Silva que por 
incumbência do Cónego Manuel 
das Neves elaborou relatórios que 
foram enviados para o exterior e, 
bem assim, indicou as personalida-
des que fariam parte do 1°. Gover-
no de Angola. A saber: Presidente 

da República: Dr. Eduardo dos San-
tos; Chefe do governo: Mário Pinto 
de Andrade; Ministro dos Negócios 
Estrangeiros: Viriato Francisco Cle-
mente da Cruz; Ministro da Saúde 
e Assistência: Dr. Américo Boavida; 
Ministro das Finanças: Dr. Amaral; 
Ministro da Economia: Dr. António 
de Almeida; Ministro da Educação 
Nacional: Dr. Agostinho Neto; Mi-
nistro dos Transportes e Comunica-
ções: Eng.º Bessa Victor; Ministro da 
Agricultura, Florestas, Terras e Fo-
mento Pecuário: Eng.º. Azancot de 
Menezes; Ministro da Justiça: Júlio 
de Castro Lopo; Ministro das Obras 
Públicas: Dr. Luís José de Almeida; 

Ministro da Informação e Propagan-
da: Aníbal de Melo; Ministro do In-
terior: Dr. Mário Afonso de Almeida; 
Ministro da Defesa: Lúcio Lara; Pre-
sidente do Parlamento: Reverendo 
Dr. Nascimento; Vice-Presidente: 
Dr. Vicente José; Procurador-Geral 
da República: Dr. Diógenes Boavi-
da; Cardeal arcebispo: Manuel das 
Neves; Bispo do Congo: Reverendo 
Martinho; Bispo de Luanda: Dr. Pin-
to de Andrade. Cf. ANTT (PIDE/DGS-
Angola) Bastos Vigário, Processo nº 
469/61.”
(In CORREIA, Fernando, 2009, Amé-
rico Boavida - Tempo e memória 
1923-1968, Luanda, INALD:143)

www. http://sites.google.com/site/
tchiweka/

Em 2011 assinalam-se 50 
anos sobre várias datas de 
capital importância para a 
história da Luta de Liber-
tação em África. Assim ao 
longo deste ano, com o NJ, 
a ATD procurará dar o seu 
contributo para um maior 
conhecimento dessa Histó-
ria através da referência e 
divulgação de diversos tipos 
de documentos. 

Não se trata de 
fazer História. Mas 
de dar a conhecer 
onde se encontram 
as raízes da nossa 
História através das 
folhas arquivadas 
que nunca serão 
folhas mortas, antes 
renovadamente 
ressuscitadas, 
sempre e cada vez 
que alguém as leia.
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Quando comemoramos os cin-
quenta anos dos acontecimentos do 
4 de Fevereiro de 1961, chega-nos à 
mão um livro de dois autores por-
tugueses que tentam fazer um tra-
balho sério sobre as circunstâncias 
que levaram à eclosão do quatro 
de Fevereiro e as razões próximas 
da mobilização dos participantes e 
organizadores do movimento que 
muitos já apelidaram de “princípio 
do fim do colonialismo português”.
Tenho que confessar que li o livro 
a correr, pois só no início desta se-
mana me chegou às mãos, e urgia 
que este trabalho surgisse na edi-
ção comemorativa do 4 de Feverei-
ro de 1961 neste Novo Jornal de 4 
/2/2011. Ficam antecipadamente 
algumas desculpas por alguma “li-
geireza” na abordagem à obra da 
professora Dr.ª Dalila Cabrita Ma-
teus e de seu marido Dr. Álvaro Ma-
teus, sobre alguns comentários ao 
“Angola 61”.
Quero fazer também uma prévia de-
claração de interesses, e que assen-
ta sobretudo no facto de conhecer e 
divulgar a obra da Dra. Dalila Cabri-
ta Mateus, de enorme interesse para 
aumentar o acervo documental da 
história colonial. Os seus livros são 
importantes, podendo eventual-
mente eu ou outros acharmos que 
há incorrecções a exigirem ser re-
paradas, mas a realidade é que nos 
confrontamos com trabalhos aca-
démicos sérios, coerentes e fruto 
de muito trabalho de investigação 
e pesquisa.
Posso por vezes não gostar que a 
história fosse como ela é descrita, 
posso colocar dúvidas em relação a 
alguns relatos e posicionamentos 
marcados pela ainda proximidade 
dos acontecimentos, mas o que não 
devo é questionar com afirmações 
avulsas um trabalho científico. 
Por tudo isso acho assertiva a cita-
ção de Alexandre Herculano (1810-
1877) na introdução do livro “Ango-
la 61” do Texto Editora acabado de 
sair para as livrarias: “O patriotismo 
pode inspirar a poesia; pode avi-
ventar o estilo; mas é péssimo con-
selheiro para o historiador. Quantas 
vezes, levado de tão mau guia, ele 
vê os factos através do prisma das 
preocupações nacionais, e nem se-
quer suspeita que o mundo se rirá, 
não só dele, o que pouco importara, 
mas também da credulidade e igno-

rância do seu país, o qual desonrou, 
crendo exaltá-lo! […] Caluniadores 
involuntários do seu país são aque-
les que imaginam estar vinculada a 
reputação dos antepassados a su-
cessos ou vãos, ou engrandecidos 
com particularidades não provadas 
nem prováveis”.
A fase inicial do ” Angola 61” começa 
por ser um livro de temas recorren-
tes na história contemporânea do 
Portugal colonial e convenhamos 
não é supletiva a um conjunto de 
trabalhos de outros historiadores e 
aqui posso colocar Pedro Ramos de 
Almeida, Armando de Castro, Sou-
sa Ferreira, Gerald Bender, e mais 
recentemente alguns jovens douto-
rados como por exemplo Fernando 
Tavares Pimenta, Cláudia Castelo e 
Julião Soares de Sousa.
Apesar do contexto do 4 de Feve-
reiro de 1961, o livro ignora os des-
mandos da primeira Republica e da 
sua figura marcante, Norton de Ma-
tos, idolatrado por uma franja sig-
nificativa de colonos da média bur-
guesia com interesses instalados na 
colónia. O salazarismo aumentou a 
repressão, privilegiou as relações 
com a igreja através da adenda à 
Concordata entre Portugal e a Santa 
Sé, através do Acordo Missionário.
Pode parecer despiciendo abordar 
isto, mas julgo que a influência das 
missões protestantes na mobiliza-
ção dos guerrilheiros na eclosão 
dos acontecimentos de 1961 era ca-
paz de merecer maior detalhe. 
À data de 4 de Fevereiro de 1961, o 
governador-geral era Silva Tavares 
um juiz de carreira politicamente 
cinzento como convinha a Salazar é 
substituído por Venâncio Deslandes, 
provavelmente o mais prestigiado 
militar das forças armadas portu-
guesas. Do que leio no livro partilho 
a opinião dos autores em relação à 
figura camaleónica de Adriano Mo-
reira, que substitui Lopes Alves no 
ministério das colónias, e que entra 
em rota de colisão com Deslandes. 
Este general da força aérea, figura 
prestigiada do regime, não se coí-
be de dar as opiniões a Salazar, que 
“manholas” como sempre foi , vai-
se aquecendo na fogueira ateada 
pelas faíscas das opções e dos egos 
dos dois governantes. As vicissitu-
des de muito do que aconteceu nes-
se longínquo 61, acabaram por per-
mitir que Salazar numa atitude de 

feitor de quintal se visse livrem dos 
dois quando as circunstâncias mili-
tares começaram a ter outro rumo. 
Deslandes, quando disse que tinha 
sobre a sua “direcção o maior efec-
tivo de sempre das forças armadas 
portuguesas na sua história”, e que 
“essa teoria do Portugal de Minho a 
Timor era uma figura de retórica”, 
para além de pedir uma Universida-
de para Angola, e dizer que Angola 
e o Minho não tinham nada a ver 
uma coisa com outra foi cavando 
a sua sepultura política, perante o 
olhar embevecido de Adriano Mo-
reira que acabou por ser pontape-
ado também por Salazar, quase na 
mesma oportunidade; De delfim do 
“Botas” cova foi um ápice!
O livro tem muita documentação e 
fundamenta de com verosimilhan-
ça um conjunto de relatos susten-
tando alguma opinião que apesar 
de tudo contraria algo oficial em 
Angola sobre o 4 de Fevereiro de 
1961. Percebo a coerência políti-
ca das autoridades angolanas em 
relação ao que foi o 4 de Fevereiro 
de 1961, mas também é de enorme 
utilidade que comecem a aparecer 
trabalhos como este que possam de 
certa forma incentivar ao estudo 
dos acontecimentos determinantes 
na história do nosso País.
O livro, que me pareceu interessan-
te parece-me apesar de tudo limita-
do, o que também me prevalecer em 
Dalila e Álvaro Mateus, pois cingem-
se a muita documentação que exis-
te em Portugal, mas que deveria 
ser complementada com relatórios 
que provavelmente estão no “Hotel 
Miradouro”, como era conhecida a 
sede da PIDE em Luanda na rua do 
Balão.
Acho que os historiadores ango-
lanos devem ser estimulados a 
fazerem trabalhos destes, para de-
pois não ficarmos na situação algo 
embaraçante de termos que dizer 
“nós é que cá estivemos” ou “nós 
é que sabemos”.Este livro embora 
com omissões é mais um desafio 
aos licenciados angolanos, e quiçá 
mesmo a empresas e fundações para 
criarem condições para a execução 
de trabalhos científicos de qualida-
de que possam ombrear com o que 
tenho à minha frente, e que prome-
to voltar em ulteriores oportunida-
des.
Não sou historiador e por conse-

guinte posso estar a especular so-
bre alguns detalhes que não terão 
relevância histórica nenhuma, mas 
na leitura que fiz do livro Angola 
61 e recordado algumas conversas 
que tive com Rebocho Vaz, vizinho 
e amigo de meus pais em Coimbra 
e baseando-me no que escreveu 
num livro publicado em 1993 –“ 
Norte de Angola/1961 A Verdade e 
os Mitos”, há algo que como se diz 
em bom português não bate a “bota 
com a perdigota”, no que concerne 
à Baixa de Cassange. Penso que de-
via ter sido dado um maior enfoque 
ao trabalho de Eduardo dos Santos, 
nomeadamente o seu livro “Maza”, 
editado pela AGU.
Há todo um conjunto de artigos e 
alguns livros saídos agora sobre o 
desvio da Santa Maria” que prova-
velmente mereceriam que se fizesse 
alguma ligação, de forma a acabar 
de vez com mitos construídos e des-
construídos conforme a oportuni-
dade do seu aproveitamento para 
circunstâncias diferentes. 
Aqui há dois anos tive oportuni-
dade de ler o livro de Frederico 
Delgado Rosa sobre o seu avô, o ge-
neral Humberto Delgado e que tem 
revelações que teriam sido úteis, 
numa visão aportuguesada do livro 
Angola 61, que é objectivamente 
mais importante para Portugal que 
para Angola. Ainda sobre isto e não 
querendo andar com os panegíricos 
do regime tipo Amândio Cesar, Ho-
rácio Caio, Falcato, Alves Pinheiro, 
Amadeu Ferreira, Barão da Cunha, 
Diamantino Faria, João Simões, 
Artur Maciel, Pedro Pires, Hélio 
Felgas, Carlos Alves, Borja Santos, 
e quejandos, acho que se deveria 
aprofundar o factor insurreccional 
iniciado em 1961 com a leitura de 
muito depoimento de gente  que 
foi para Angola por perseguição 
política, e aqui lembro entre muitos 

os exemplos de Antero Gonçalves, 
com um livro de 1965 “O Norte de 
Angola” e de João Garcia sobre o “ 
Quitexe” de 2000, que deixaram de-
poimentos interessantíssimos sobre 
o que politicamente se passava nas 
suas bualas e à volta, fora do con-
texto urbano da cidade capital.
Acho que a professora Dra. Dalila 
Cabrita Mateus tem cumprido cabal-
mente o seu propósito de investigar 
e simultaneamente oferecer traba-
lhos de grande qualidade científica, 
mesmo quando pontualmente estou 
em desacordo. O que não devemos, 
e aqui repito-o, é vilipendiar a au-
tora porque tem opiniões cientifi-
camente alicerçadas em documen-
tos e depoimentos que contrariam 
convicções suportadas por opções 
ideológicas fabricadas em tempos 
que era necessário fazer-se força 
com base em verdades, que nalguns 
casos se revelaram falácias.
Acho o Angola 61 um livro interes-
sante, a que voltarei quando o pu-
der ler com calma, e só me cumpre 
agradecer aos autores, pelo menos 
a possibilidade de discordar com al-
gumas opiniões que por lá andam, 
mas isso já justifica eu ter que ler e 
documentar-me bem para ripostar.
Pelo que ouvi dos autores era possí-
vel que este livro fosse polémico em 
Angola, mas julgo que não o será 
porque infelizmente quem se inte-
ressaria por levantar essa polémica 
está no seu cantinho a tratar da vi-
dinha. Se o contrário acontecer, é 
muito bom, porque só se desenvol-
vem ideias com polémica assente 
em pressupostos de seriedade, res-
peito e tolerância pela diversidade.
Já agora, talvez a despropósito, 
há um outro Angola 61, já com uns 
aninhos de Rocha de Sousa, da Con-
texto que é um quase romance ex-
celente, sobre a guerra colonial.

Fernando Pereira 



Por Simão SoUiNDoULA*

SISMO INSURRECCIONAL

UMA dAS ACçõES de rebelião in-
dependentista, dentre as mais co-
rajosas, desencadeadas em África 
foi, sem dúvida, o segundo sismo 
insurreccional organizado pelos 
nacionalistas e patriotas angola-
nos contra o cerco colonial, um 
mês, exactamente, após o desen-
cadeamento da revolta da Baixa de 
Cassanje e algumas semanas antes 
da deflagração surgida nas regiões 
mais a norte do país.
O desencadeamento desta opera-
ção confirmou a cristalização de 
um contexto neo-esclavagista que 
tomou forma na segunda metade do 
século XIX, após a cessação do tráfi-
co negreiro transatlântico.
Com efeito, pressionados, fortemen-
te, pela Inglaterra, país da Revo-
lução Industrial tornada, por este 
facto, a grande potência do século 
XIX, Portugal e o ávido Brasil não 
tiveram outra solução que colaborar, 
com uma manifesta má vontade, na 
cessação do tráfico transatlântico de 
mão-de-obra negra.
Tendo em conta que a Colónia de An-
gola era terra de escravocratas, que 
produzia só escravos, Portugal acal-
mara os virtuais falidos instituindo 
uma verdadeira armadilha jurídica 
neo-esclavagista, o trabalho força-
do, o estatuto de contratados ou de 
serviçais. 
A evolução deste novo aperto foi, 
logicamente, marcada para os an-
golanos, pela imposição de uma 
fiscalidade sufocadora, termos de 
trocas comerciais desvantajosos, a 
humilhante arbitrariedade da admi-
nistração, o cerco policial, a lavagem 
assimilacionista, a marginalização 
indigenista, o implacável malthusia-
nismo escolar, uma justiça inexacta 
e um patronato desumano.
Deve-se associar a todas essas adver-
sidades a continuação, até 1958, da 
exportação de angolanos, contrata-
dos ou serviçais, para as insaciáveis 
ilhas de São Tomé e Príncipe. 
São, portanto, esses factos que vão 
provocar a rebelião saída dos “Dana-
dos dos musseques”, que eram, para 
retomar a linha analógica do Poeta 
- Maior, verdadeiros “quilombos”, 
autênticos “palenques”.
A trama de sublevações, trinitaria, 
registada em Angola, nos meados do 
século XX, era inevitável com os ha-
bitantes deste país, que fagocitaram 

os terríveis guerreiros jaga.
Esses levantamentos apresentam-se 
como a perpetuação de uma mesma 
trama histórica; a de milhares de 
revoltas registadas, durante cerca 
de três séculos, contra a opressão 
escravista.
E, constata-se, muitas das vezes, 
que as insurreições no Golfe da Gui-
né, nas Américas e nas Caraíbas, 
são lideradas por cabindas, congos, 
ngolas, mundongos, cassanjes e 
benguelas.
Apontaremos, a este respeito, o as-
salto «angolar» liderado pelo Rei 
Amador, em São Tomé, em 1596, a 
imparável eclosão de quilombos ca-
binda, mondongo, cassanje e ben-
guela, nas Minas Gerais, no Brasil, 
ou os tenazes palenques congo e 
ngola, em Veracruz, no México. 

CONSPIRAdORES “CONGOS”
Com efeito, o forte envolvimento dos 
“angoleses” na dura luta contra o 
Holocausto Níger, está na presença, 
invariavelmente, dos originários do 
“país da pantera”, insistiremos nesta 
implicação.
A notável obra “La Diaspora de los 
Kongos en las Americas y los Cari-
bes” de Jesus Garcia Alberto é, a este 
respeito, bastante, esclarecedora.
Abordando o papel dos congos no 
previsível fenómeno de insurreição 
esclavagista, o originário da antiga 
“Tierra de Gracia”, cita, evidente-
mente, o célebre quilombo de Pal-
mares (1645 – 1695), que liderou, no 
Brasil, o valente Nganga Zumbi, cuja 
ascendência suposta é a dos temíveis 
guerreiros yaka.
Indica, em seguida, em Santo Do-

mingo, os movimentos liderados, 
dos séculos XVI ao XVIII, por Sebas-
tian Lemba, Seypion, Maria e Tomas, 
todos Congo. 
Na antiga “Nueva Grenada”, o memo-
rialista de Caracas cita, naturalmen-
te, a vitoriosa rebelião dos congo-
angolas de San Basílio de Palenque, 
mas igualmente os territórios livres 
de Duanga (1694), Santa Cruz de 
Masinga (1703) e Samba – Palizada 
(1797). 
No Peru, os arquivos registaram, em 
1610, acções insurreccionais fomen-
tadas por Juan Garcia e Catalina, am-
bos Congo. 
Porto Rico vivia um estado de revol-
ta permanente. Em 1820, um dos 
líderes capturado é Juan de Nacion 
Congo. Em 1826, uma conspiração 
e descoberta na cidade de Ponce, 
durante uma campanha açucareira, 
tem como principais incitadores An-
tónio e Pedro – os dois, naturalmen-
te, Congo. 
Cuba, a ilha mayombera, não esca-
pou às conspirações encorajadas pe-
los Quisicuaba ou Quaba de los Quisi 
e Ganga Quisi, à frente de confrarias 
tais como as de Congo Musono, Con-
go–Luango e Congo-Muboma. 
Em 1888, dois anos após a abolição 
oficial do trabalho esclavagista no 
território insular, perante as ma-
nobras dilatórias da administração 
colonial, um projecto de rebelião é 
preparado, mas infelizmente, des-
coberto. Os principais instigadores 
são Julian, José Maria, Francisco, 
Gertrudis de Nacion e Marcelo, todos 
Congo. 
Curiepe, primeira localidade livre 
de grilhetas da escravidão na Vene-

zuela, foi fundada no século XVIII, 
por líderes, entre os quais António e 
Manuel Congo. 
A comunidade “congo-loango” es-
tará, em 1789, no primeiro plano de 
uma tentativa de revolta na provín-
cia de Caracas. 
Habitando a parte sul da cidade de 
Coro, na região de Serrania, no Es-
tado de Falcon, os Loango organi-
zaram-se em milícias denominadas 
“ A Companhia dos Loango”. Provo-
caram, aí, em 1795, uma memorável 
insurreição. 
Em 1525, regista-se, no estratégico 
istmo de Panamá, a organização de 
um palenque no Golfo de San Mi-
guel, na foz de um rio chamado Rio 
Congo (!).
Esta mesma região será palco, em 
1570, de um outro movimento de re-
sistência, dirigido por Anton Congo, 
com mais de 3000 companheiros.
Num dos anexos do Acordo de Paz 
assinado, dez anos depois da suble-
vação, um dos alforriados é um certo 
Gaspar Cazanga. 

SíNtESE COMPARAtIvA
As sublevações anti-esclavagistas 
alistadas e o 4 de Fevereiro, sedi-
ção anti-neo-esclavagista, surgiram 
num fundo de procura de liberdade, 
vital, feito de temeridade física, so-
lidariedade de grupo, reforço psico-
lógico e estratégia audaciosa, isto, 
apesar de um armamento elementar, 
desesperadamente desvantajoso.
Há, como nas outras circunstâncias 
similares, a necessidade de reforçar a 
coesão dos amotinados.
É, assim que na grande insurreição 
de escravos, em 1791, que desembo-

cara na independência de Haiti, em 
1804 – e que teve um cunho “congo-
angola” - os revoltos pronunciaram 
um sermão, secreto, o do Bois Cai-
man, numa língua litúrgica, mais 
ou menos, residual, visivelmente 
de raiz kikongo ou kimbundu, cuja 
principal substância foi ”Nkanga 
mundele…”.
Os insurrectos do 4 de Fevereiro – 
duas centenas - provaram um com-
panheirismo exemplar, manifesta-
mente, sob um engajamento ritual, 
ao conseguir organizar uma segunda 
sequência de ataques, uma semana 
depois da primeira.
Esta preparação psicológica e psico-
tónica e, absolutamente, necessária 
antes de envolver-se nos movimen-
tos desta natureza, que são, ob-
jectivamente, verdadeiros actos de 
suicídio. 
Um exemplo perfeito é o do líder 
marron de Panamá, Bayano, que 
submetia, nos meados do século XVI, 
os seus 1200 companheiros palen-
queros, a “ritos de origem africana”.

CONCLUSãO
A análise comparativa que acabamos 
de propor atesta bem que a rebelião 
de 4 de Fevereiro, bem como as cen-
tenas de movimentos de resistência 
contemporânea surgidas em Angola, 
alinha-se como réplicas de movi-
mentos anteriores, os ligados à luta 
contra o Captive Passage.
Movimento urbano, organizado em 
plena capital da “Colónia do Mino-
tauro”, com um inteligente aproveito 
de visibilidade internacional, o 4 de 
Fevereiro contribui, decisivamente, 
para o lançamento de uma verdadei-
ra luta armada de libertação nacio-
nal, anti-neo-esclavagista, combate 
que permitiu ao país proclamar, ao 
hussardo, a sua independência
E é esta Angola, alforriada, que se 
lançara, corpo e alma, num outro 
engajamento sacrificial, que desem-
bocou na libertação total da Afrikiya, 
continente, hoje, em pleno Renasci-
mento, cujo um dos elementos acele-
radores é o país dos corajosos insur-
rectos de 4 de Fevereiro.

*Vice-presidente do Comité Cien-
tífico  internacional 
do Projecto da UNESCo «A Rota do 
Escravo»
(Palestra proferida na União dos 
Escritores Angolanos, no âmbito 
das comemorações do Dia do iní-
cio da Luta Armada de Libertação 
Nacional)
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Uma réplica contemporânea dos movimentos 
insurreccionais anti-esclavagistas



mento dos brancos que abusavam e 
torturavam os angolanos”, contou.
Esta acção directa, determinada 
pela vontade inquebrantável e pela 
coragem dos combatentes da liber-
dade, era a única saída para a luta 
nacionalista, perante a teimosia do 
ditador do Palácio de S. Bento, An-
tónio Oliveira Salazar, pelo facto de 
se terem esgotado todos os meios 
pacíficos de autodeterminação.
“Eu vivia no Cazenga e vi o meu vi-
zinho que trabalhava na Fazenda 
(hoje Ministério das Finanças) a ser 
espancado na sua porta até à mor-
te”, lamentou.
O reformado Costa de Jesus Andrade 
Neto, diz que os acontecimentos do 
4 de Fevereiro de 1961 em Luanda, 
constituem o início de uma guerra 
que durou 14 anos e se estendeu 
aos territórios da Guiné-Bissau e 
Moçambique.
“Os dias que se seguiram ao 4 de 
Fevereiro foram caracterizados por 
uma onda de violência em Luanda 
contra a população negra por parte 
dos colonos e das forças policiais. 
Estava criado um ambiente de des-
confiança e de perseguição ao ne-
gro”, referiu.
Segundo ele, o regime colonial fas-
cista reagiu brutalmente e respon-
deu com uma acção de repressão 
em todo o país, com assassinatos, 
torturas e detenções arbitrárias. 
“Essas prisões arbitrárias desenca-
deadas pela PIDE (polícia política 
portuguesa) contra os integrantes 
do “processo 50”, os massacres da 
Baixa de Cassanje, Icolo e Bengo e 
a detenção e assassinato de várias 
pessoas indefesas levaram alguns 
nacionalistas a organizarem-se 
para a luta de libertação”,  refe-
riu.
“Houve execuções em massa, de-
capitação e exposição de crânios 
em estacas. Às reivindicações na-
cionalistas, Portugal respondia 
com o terror branco, dispondo dos 
piores meios repressivos que a his-
tória conhece”, acrescentou. 
Pedro Van-Dúnem, ex-ministro dos 
Antigos Combatentes e Veteranos 
da Pátria valorizou a coragem dos 
patriotas que, na noite daquele fa-
tídico dia de 1961, ousaram enfren-

tar a poderosa máquina repressiva 
do regime colonialista português, 
utilizando instrumentos rudimen-
tares, com destaque para a catana.
“O percurso da luta que mudou o 
curso do país iniciou-se a 4 de Fe-
vereiro de 1961, quando grupos de 
patriotas organizados decidiram 
atacar a Cadeia de São Paulo e a 
Casa de Reclusão em Luanda para 
libertar os nacionalistas que ali se 
encontravam presos”, evocou.
Segundo algumas fontes, no ataque 
deveriam participar 2.100 pessoas, 

mas as detenções efectuadas pela 
polícia política fiel ao então regime 
fascista de Portugal, nos dias ante-
riores à acção, na sequência de de-
núncias, reduziram o número para 
cerca de 200.
Conta-se ainda que os nacionalistas 
Paiva Domingos da Silva, Imperial 
Santana, Virgílio Sotto Mayor e Ne-
ves Bendinha (já falecidos), foram 
alguns dos responsáveis pela coor-
denação do assalto, tendo os prepa-
rativos sido iniciados em Outubro 
de 1960.                          DaviD Filipe

“Houve execuções 
em massa, 
decapitação e 
exposição de crânios 
em estacas”

Na Madrugada do dia 4 de Feve-
reiro de 1961, um grupo de patriotas 
angolanos, comandado por Domin-
gos Paiva da Silva, Imperial San-
tana e tantos outros, num total de 
cerca de 200 homens, armados com 
catanas, desencadearam uma série 
de acções na cidade de Luanda.
As autoridades portuguesas res-
ponderam com uma vaga de prisões 
dos mais activos líderes nacionalis-
tas, o que provocou a temporária 
decapitação dos quadros dirigentes 
do movimento interior.
Domingos Pacheco na altura tinha 
18 anos e era empregado na Casa 
Americana. Este ancião contou que 
os protagonistas do acto montaram 
uma emboscada a uma patrulha da 
Polícia Militar. “Foi um dia muito 
difícil para os angolanos, especial-
mente aqueles que já eram assimi-
lados”, explicou.
Domingos Pacheco lembrou ainda 
que os outros alvos dos nacionalis-
tas foram a cadeia da PIDE, no Bair-
ro de São Paulo, e a cadeia da 7ª Es-
quadra da PSP, onde havia também 
presos políticos. 
Santos Neto diz que no dia 4 de 
Fevereiro de 1961 Angola acordou 
sobressaltada com notícias preocu-
pantes sobre algo de muito grave 
que ocorria na capital.
“Não querias ver os portugueses 
aflitos. As buscas atingiram quase 
todos os bairros onde viviam os ne-
gros. Foi uma tragédia”,  explica.
Para este mas velho, que na altura 
tinha 20 anos, as catanas, que eram 
instrumentos de trabalho, foram 
substituídas por armas automáti-
cas.
“O 4 de Fevereiro de 1961 aconteceu 
como consequência da afirmação e 
crescimento da consciência nacio-
nalista e patriótica dos angolanos 
contra a recusa, pelo regime colo-
nial português, das propostas que 
lhe tinham sido  apresentadas”, 
acrescentou.
Ana José recorda que um grupo de 
angolanos munidos de catanas e 
varapaus atacou esquadras da Polí-
cia colonial e as cadeias de Luanda.
“O meu marido orientou-me para 
não sair  de casa naquele dia. Toda a 
gente ficou aflita com o comporta-

Valeu a pena
a bravura dos 
nacionalistas
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Regulação da Comunicação Social

A independência 
como princípio fundamental

A capital 
com novo 
rosto

Media 

NumA iNiciAtivA louvável do Mi-
nistério da Comunicação Social no 
âmbito do seu programa de forma-
ção que está a ser executado pelo 
Cefojor, estiveram em Luanda o 
Presidente e o Vice-Presidente da 
Entidade Reguladora da Comuni-
cação Social de Portugal (ERC), 
respectivamente Alberto Lopes e 
Elísio de Oliveira.
O primeiro falou-nos dos “Limites 
da Liberdade de Imprensa - Da 
garantia à responsabilidade”, en-
quanto que o segundo abordou o 
tema “Regulação, Auto-Regulação 
e Co-Regulação”.
Foram de facto duas prelecções de 
muito bom nível, aliás, não seria 
de esperar outra coisa de tão ilus-
tres e esclarecidos visitantes, que, 

estamos certos, ajudaram os parti-
cipantes ao seminário promovido 
pelo Cefojor, que decorreu sob o 
lema “Comunicação e Cidadania”, 
a melhorarem os conhecimen-
tos que têm sobre a matéria, mas 
sobretudo a expandirem os seus 
horizontes em relação as duas pro-
blemáticas.
Sendo uma pessoa actualmente 
ligada institucionalmente ao uni-
verso da regulação em Angola, 
devo confessar que depois de ou-
vir a prelecção do Vice-Presidente 
da ERC, da qual tive o grato pra-
zer de ser moderador, fiquei com 
a sensação de um grande vazio, 
considerando o que se (não) pas-
sa em Angola. Ao tentar transmitir 
esta sensação para os meus co-

mentários, enquanto moderador 
da palestra, considerei estar An-
gola ainda no período jurássico da 
regulação, tendo em conta a sua 
complexidade e as actuais tendên-
cias que, no mundo que agora nos 
serve de referência, vão fazendo 
“moda” e alguma jurisprudência.
Desde logo e apesar de termos em 
funções há cerca de 20 anos um 
Conselho Nacional de Comunica-
ção Social (CNCS) com algumas 
muito tímidas competências ao ní-
vel da regulação que se estendem 
até a auto-regulação pelo vazio 
existente, o real poder a este nível, 
que tem a ver com o licenciamento 
e todas as suas envolventes, con-
tinua exclusivamente nas mãos do 
governo através do Ministério da 

Comunicação Social. 
Em abono da verdade, em Angola 
apenas temos a intervenção da 
chamada hetero regulação na sua 
versão mais primária, isto é, mais 
governamentalizada e totalmente 
dependente de critérios discricio-
nários, no âmbito de uma estraté-
gia política para os médias que se 
mantém controlista no seu essen-
cial. Nas linhas que seguem em 
caixa passo a reproduzir algumas 
das passagens da prelecção do Dr. 
Elísio de Oliveira que parecem ser 
da maior importância para perce-
bermos melhor a letra e o espírito 
da filosofia da regulação, de acor-
do com a experiência portuguesa e 
europeia. 

REGINALDO SILVA 

O semANáriO «A capital» foi apre-
sentado há uma semana com um 
novo formato gráfico. Segundo 
uma nota de imprensa daquela pu-
blicação, apesar da nova identida-
de visual, a linha editorial continu-
ará a mesma, privilegiando factos 
sociais e que afectem maioritaria-
mente a juventude. 
O vermelho e o preto continuam 
a ser as cores predominantes do 
periódico. Na mesma nota, lê-se 
ainda que a política no semanário 
passará a ser tratada numa página 
denominada Angola.
A Casa 70 foi chamada a “empres-
tar” o seu espaço para o jantar que 
também serviu para reflectir os 
nove anos de existência do jornal, 
que desde o ano passado tem um 
novo proprietário, a MediVision.

PARA GARANtIR a existência de “medias” 
independentes e autónomos: 
No domínio das comunicações é fundamen-
tal promover a regulação no sector de forma 
a salvaguardar a liberdade dos media e as-
segurar um balanço entre essa liberdade e 
outros direitos e interesses legítimos;
-Os Estados devem: 
Definir autoridades reguladoras indepen-
dentes para a regulação do sector dos me-
dia;
Incluir na sua legislação medidas que con-
fiem às entidades reguladoras poderes e 
meios que lhes permitam cumprir a sua 
missão de forma eficiente, independente e 
transparente;
Divulgar directrizes às entidades reguladoras 
do sector dos media, às entidades públicas, 
aos grupos profissionais da área dos media, 
e também ao público em geral;
Salvaguardar o respeito pela independência 
das entidades reguladoras não interferindo 
com a sua actividade;
-Os actuais modelos de regulação assentam, 

cada vez mais, em autoridades independen-
tes da administração governamental com 
missões diferenciadas.
-A autoridade do regulador deve ser confe-
rida por norma constitucional ou lei ordiná-
ria:
Por norma constitucional é maior a garantia 
de independência porque responde à ques-
tão da hierarquia do aparelho administrati-
vo;
-Composição -número de membros:
Na Europa e na maioria dos casos varia entre 
5 e 10 elementos;
-Modelo de designação:
Na Europa há 3 modelos: designação por 
órgãos políticos, designação por órgãos 
jurisdicionais e “sociedade civil”. Modelos 
parlamentares: Portugal, Alemanha, Suíça, 
Itália, França.
-Duração mínima dos mandatos e inamovibi-
lidade dos membros:
A duração média dos mandatos é de cinco 
anos de maneira a criar um desfasamento 
com as durações das legislaturas. A inamo-

vibilidade é fundamental como garante de 
maior independência.
-Características dos órgãos reguladores do 
audiovisual.
Independência 
-Garantias de independência da ERC expres-
sas na Lei. Entidade administrativa e finan-
ceira independente; 
Competência para definir a orientação da 
sua actividade sem sujeição a directrizes ou 
orientações do poder politico;
-Identificam-se quatro categorias: 
Poderes de gestão e administração do sector 
–poderes para a concessão de licenças e au-
torizações, bem como a cassação de licenças 
e alvarás;
Poderes de supervisão do sector –através da 
monitorização e fiscalização da actividade;
Poderes para a elaboração de Regulamentos, 
directivas e códigos de boas práticas;
Poderes de apreciação e decisão de queixas 
relativas a direitos fundamentais;
Poderes sancionatórios;

R.S.

Poder das autoridades reguladoras 

DepOis De Pedro Cabral, no-
meado recentemente para o 
cargo de presidente do con-
selho da administração, e 
Eduardo Magalhães, adminis-
trador executivo, bem como 
outros membros do conselho, 
pelo menos mais cinco vozes 
de maior audiência verão 
reduzido o seu tempo de an-
tena, em função das novas 
responsabilidades assumidas 
naquela estação radiofónica.
Trata-se de Bela Malaquias, 
nomeada para o cargo de ad-
ministradora para a área de 
programas e cooperação in-
ternacional, Estanislau Gar-
cia, promovido a subdirector 
para a área de informação de 
actualidade e Síria de Castro, 
elevada para o cargo de sub-
directora para a cooperação 
internacional.
Gerónimo Gonçalves (subdi-
rector para a área de acom-
panhamento da política edi-
torial nas rádios provinciais e 
regionais), António de Sousa 
(subdirector do canal A) e 
Margarida Sebastião Paulo 
(directora do canal interna-
cional) fazem parte do grupo 
dos recém nomeados para 
cargos de chefia.        

escassez de 
locutores na 
rádio Nacional 
de Angola 



África

AngolA tem sido acusada, não pou-
cas vezes, de seguir  uma actuação 
diplomática de “cadeira vazia”, não se 
fazendo representar em muitos fóruns  
internacionais ou fazendo-o a níveis 
inferiores. Já lá vão os tempos em que 
o Presidente José Eduardo dos Santos  
marcava presença nas inúmeras reu-
niões da Linha da Frente e todos os 
encontros que deram lugar a uma das 
mais sólidas organizações regionais 
africanas, que a SADC.
Ultimamente, é raro vê-lo nas Cimei-
ras da União Africana ou mesmo na 
tomada de posse de alguns estadistas 
africanos que fazem questão de o ter 
entre os convidados. A “almofada” 
criada pela Constituição deu-lhe a 
folga para  delegar a representação do 
país no vice-Presidente ou nos líderes 
da Assembleia Nacional o que, conve-
nhamos, não é a mesma coisa…
Contudo, o Chefe de Estado angolano  
esteve, no ano passado, na Cimeira 
de Kampala, no Uganda, e estava 
quase que obrigado a estar presente 
nesta 16ª cúpula da União Africana, 
provavelmente a última a ser reali-
zada na sede das Nações Unidas em 
Addis Abeba, capital da Etiópia. A 

China, que anda de olhos rasgados 
para África, ofereceu uma sede para a 
União Africana que deve ficar pronta 
no final deste ano. Uma imponente 
estrutura junto à velhinha sede que 
serve os interesses do continente des-
de os tempos da mítica Organização 
de Unidade Africana (OUA), afastan-
do definitivamente os propósitos de 
Muammar Kadhafi de levar o centro 
de decisões para a sua Sirte natal, na 
Líbia.
José Eduardo dos Santos “não podia” 
faltar a esta Cimeira de Addis Abeba 
que, desde cedo, estava marcada pela 
crise pós-eleitoral na Côte d’Ivoire, 
depois da divulgação  dos resultados 
da segunda volta das eleições presi-
denciais de 28 de Novembro e em que 
os dois candidatos reclamam vitória, e 
com a maioria da comunidade inter-
nacional a reconhecer Allassane Ouat-
tara como presidente eleito. 
Desde que, na véspera do Natal passa-
do, o Governo  fez sair uma declaração 
onde se pronunciava sobre a situação 
naquele país da África Ocidental e re-
clamava uma solução negociada, An-
gola passou a ser o centro das atenções 
pela frontalidade com que ‘enfrentou’ 
a “unanimidade” da comunidade in-
ternacional. 
Essa posição ganhou força quando, a 

13 de Janeiro, o Presidente José Edu-
ardo dos Santos declarou Laurent Gga-
gbo como “Presidente Constitucional” 
da Côte d’Ivoire e acusava directa-
mente muitos intervenientes, entre 
eles a própria Organização das Nações 
Unidas, de se terem precipitado no 
reconhecimento de uns resultados ( 
da Comissão Eleitoral) que, de acordo 
com a legislação ivoirense, deveriam 
ser validados por outra instituição ( 
Comissão Constitucional)! 
De lá para cá foi um vai-vem contínuo 
de Chefes de Estado, ministros, emis-
sários e outras figuras que chegaram 
a Luanda procurando saber mais so-
bre os motivos da posição angolana 
que contrastava com a decisão da 
União Africana, das Naçõoes Unidas, 
e da Comunidade Económica dos Es-
tados da África Ocidental (CEDEAO), 
esta última liderada pela Nigéria e 
particularmente activa numa solução 
militar para obrigar Gbagbo a ceder a 
presidência a Ouattara.
Por todas estas razões e pelo facto de 
se reconhecer que Angola possui expe-
riência de uma crise pós-eleitoral que 
levou o país a mais dez anos de guerra 
que só terminou quando afastadas as 
muitas mediações internacionais e as 
inúmeras missões das Nações Unidas, 
a presença de Eduardo dos Santos  na 

capital etíope era mais do que justifi-
cada e, diga-se, muito aguardada.
De tal modo que pode afirmar-se, sem 
medo de errar, que Angola baralhou 
de tal maneira o jogo sobre a situação 
na Côte d’Ivoire que  a declaração fi-
nal adoptada pela Cimeira foi uma cla-
ra vitória diplomática  angolana que 
conseguiu inverter a lógica linear até 
então seguida.
O facto em si do Conselho de Paz e Se-
gurança da União Africana ter decidi-
do criar um painel de cinco Chefes de 
Estado, mais a União Africana,  para, 
no período de um mês, encontrar uma 
solução pacífica para a Côte d’Ivoire 
foi mais do que um sinal da evolu-
ção na maneira de abordar o conflito 
ivoiriense, já que a opção anterior era 
a de enviar militares da CEDEAO para 
deporem  Laurent Gbagbo.
Com tão pouco tempo pela frente, o 
painel, que integra representantes 
das várias regiões  continentais, o 
Presidente da Mauritânia ( que lide-
ra), pela África do Norte, do Burkina 
Faso, pelo Oeste, da Tanzânia , pela 
Oriental, do Tchad, pela Central, e da 
África do Sul, pela  Austral, a que se 
junta Jean Ping, o Presidente da Co-

Cimeira da união africana

Angola baralha 
e ganha em Addis-Abeba

missão da União Africana e Goodlu-
ck Jonnathan, da Nigéria, enquanto 
líder da CEDEAO, teve uma primeira 
reunião já em Addis Abeba e ordenou 
que o comité de peritos que o apoia se 
reúna até este final de semana.
Digamos que se está perante a alta 
política em que vários  interesses não 
assumidos publicamente, mas sobre-
tudo a dependência condicionam a 
posição de muitos países em relação 
ao conflito ivoiriense, no qual a Fran-
ça tem tido mais que uma palavra. 
Aliás, em Addis Abeba, comentava-se 
muito a política de dois pesos e duas 
medidas da França face às situações 
na Côte d’Ivoire e na Tunísia, suas an-
tigas colónias em África.
Não fosse a defesa “da sua dama”  e 
José Eduardo dos Santos  certamente 
não se daria ao trabalho de viajar até a 
capital etíope para participar nas lon-
gas discussões sobre os muitos pro-
blemas do continente para os quais 
são  adoptadas inúmeras soluções que 
nunca são aplicadas. Até a tentativa 
de introdução na agenda de trabalhos 
de um ponto sobre o governo africano 
foi motivo de acaloradas discussões, 
nas quais foi preciso o Presidente an-
golano meter um pouco de água na 
fervura apelando à calma. “Ainda têm 
um colapso” , terá dito.
Numa Cimeira de uma organização 
que não sabe onde ir buscar os 256 
milhões de dólares para o orçamento 
de 2011 e que se descredibiliza por 
não cumprir o que aprova, mais pare-
cendo um clube de reumáticos que se 
arrastam penosamente pelos amplos 
corredores do centro de conferências 
da ONU (JES teve de agarrar Mugabe 
salvando-o de um tombo), muitos 
foram os Chefes de Estado que deci-
diram não viajar até Addis Abeba por 
receio de réplicas da revolução de 
jasmim, na Tunísia, que está a pôr o 
Egipto a ferro e fogo e a Argélia com as 
barbas de molho.
Quem também não quis  alinhar na 
“desorganização” foi o milionário Bill 
Gates que cancelou a sua presença por 
não ter garantida a sua intervenção 
na Cimeira de um continente que não 
se cansa de receber donativos da sua 
fundação na luta contra a pobreza e 
enfermidades básicas como a malária 
e a pólio.
Mas o Presidente francês Nicolas Sa-
rkozy conseguiu sair de Davos, na 
Suíça, para apresentar o pensamento 
francês e as prioridades do G8 e do 
G20, a que preside, para África, sem 
complexos de ex-colonizador, como 
fez questão de referir.
A China não mandou nenhum dos seus 
altos dirigentes, mas tinha um sem 
número de enviados no quadro da sua 
política de namoro pelo continente, 
que como qualquer relação já teve mo-
mentos altos e baixos, no passado, e 
que agora está a florescer de uma ma-
neira que muitos consideram já de pe-
rigosa.                                                           V.S.

VICTOR SILVA enviado especial a Adis-Abeba
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Muitos Chefes de 
Estado decidiram 
não ir à Adis-Abeba 
com medo da réplica 
da revolução de 
jasmim...  



4 Fevereiro 2011   09

O Presidente José Eduardo dos 
Santos esteve em Addis Abeba mas 
em propriedade não se pode dizer 
que tenha participado na 16ª Cimei-
ra de Chefes de Estado e de Governo. 
O Presidente angolano cumpriu uma 
agenda que preparou com minúcia, 
com uma série de encontros bilate-
rais e multilaterais com alguns ho-
mólogos africanos. Nunca foi visto 
na principal sala de conferências da 
sede das Nações Unidas na Etiópia. 
Apenas em salas mais pequenas.
Chegado já com a Cimeira a decorrer, 
José Eduardo dos Santos foi para 
o Hotel Sheraton e aí começou por 
receber o secretário-geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-Moon. Em cau-
sa o “caso Côte d’Ivoire”, em que o 
Presidente  angolano terá voltado a 
questionar as razões da precipitação 
do anúncio da vitória de Alassane 
Ouattara por parte do representante 
da ONU em Abidjan, sem aguardar 
pela decisão da Comissão Constitu-
cional, a instância competente para 
reconhecer o resultado das  eleições, 
mesmo acima da Comissão Eleitoral.
Ban Ki-Moon terá ouvido de viva 
voz o ponto de vista do Governo de 
Angola sobre a crise ivoiriense mas 
já tinha pleno conhecimento dela, 
quer através do seu representante 
que enviou a Luanda quer pelas po-
sições defendidas pelos diplomatas 
angolanos nos bastidores. O corre-
corre para a capital angolana de uma 
série de personalidades, são prova 
da importância de Angola na busca 
de uma solução para o país oeste-
africano. 
Talvez por isso, no discurso que 
pronunciou na abertura da Cimeira 
tenha admitido um governo de coli-
gação, mas com Ouattara como pre-
sidente. Uma evolução, saúdam os 
diplomatas angolanos, já que a solu-
ção militar para tirar Gbagbo do po-
der inicialmente adoptada foi posta 
de parte pelo menos por um mês.
Depois, o Presidente marcou pre-
sença no jantar oficial da Cimeira, 
realizado no mesmo hotel onde es-
tava hospedado. Antes, cogitava-se 
a possibilidade de um encontro com 
o Presidente da França, Nicolas Sa-
rkozy, por  alegada insistência fran-
cesa não apenas pelo “dossier  Côte 
d’Ivoire” mas também pelas relações 
bilaterais. Verdade ou mentira o cer-
to é que o encontro não se realizou 
porque o presidente francês  deixou 
Addis Abeba pouco depois da chega-
da do líder angolano.
Apenas na segunda-feira, José Edu-
ardo dos Santos esteve no centro da 
ONU na Etiópia e para se encontrar, 
primeiro, com o Chefe de Estado da 

Namíbia, Lucas Pohamba, e, depois, 
com o do Gabão, Ali Bongo Odimba. 
Recebeu ainda a Presidente da Libé-
ria, Ellen Johson-Sirleaf.
 
À margem da Cimeira , o Presidente 
angolano participou num encontro 
com outros 10 estadistas africanos 
para a elaboração da declaração fi-
nal da reunião.

No âmbito das concertações políti-
cas, teve uma primeira reunião tri-
partida com Jacob Zuma, da África do 
Sul,  Denis Sassou Nguesso do Congo 
Brazzaville. O Presidente congolês 
deixou depois a sala para dar lugar a 
Goodluck Jonathan, Chefe de Estado 
da Nigéria, onde o assunto passou a 
ser claramente o da Côte d’Ivoire, co-
nhecida que é a posição do também 
líder da CEDEAO de enviar uma força 
militar para tirar Laurent Gbagbo à 
força do poder.

Neste tipo de reuniões as testemu-
nhas são muito poucas, mas soube-
se que o Presidente  angolano terá 
levantado muitas reservas sobre a 
posição da Nigéria, tendo mesmo 
deixado a entender que outros in-
teresses estariam por detrás desse 
posicionamento.
Goodluck Jonathan não terá saído 
tão bem disposto do encontro, a 
confiar no que confidenciaram jor-
nalistas nigerianos, mas lá teve de 
se contentar com a solução adopta-
da pela Cimeira de criar um grupo de 
Chefes de Estado para propor uma 
solução da crise pós-eleitoral, man-
tendo-se até lá a situação actual.
José Eduardo dos Santos abando-
nou, pouco depois, o edifício, não 
sem antes ter um momento de des-
concentração ao aceder a um pedido 
de uma sessão de fotos com duas de-
legadas africanas  enquanto  aguar-
dava calmamente pela chegada da 
sua frota de viaturas, ida expressa-
mente de Luanda  e que tantas dores 
de cabeça deram ao grupo de avanço 
e ao pessoal da embaixada de Angola 
para as retirar do aeroporto.

nOs BAstidOres É QUe sÃO eLAs
A alteração da posição da União Afri-
cana sobre a crise na Côte d’Ivoire 
passou por Luanda mas também 
obrigou a muito trabalho de basti-
dores em Addis Abeba, onde o até 
há pouco embaixador de Angola na 
União Africana e agora Secretário de 
Estado das Relações Exteriores de-
senvolveu um trabalho que o próprio 
chefe da diplomacia angolana, Geor-
ge Chicoty,  qualificou de “excelen-
te”. Manuel Augusto chefiou a equi-
pa que “desbravou” o caminho para 
que fosse obtida  a ‘moratória’ de um 
mês para se encontrar uma saída pa-
cífica do conflito pós-eleitoral. Falou 
com ministros, embaixadores  e até 
presidentes. A agenda dificilmente 
era diferente: Côte d’Ivoire!  Tantos 
foram os  encontros, que a presença 
de Angola nas reuniões plenárias foi 
‘endossada’ ao vice-ministro da 
Comunicação Social,  Manuel de 
Carvalho  “Wadijimbi” , pro-
movido apressadamente a 
diplomata de primeira linha  
para as longas  discussões 
que se arrastam há anos 
na organização continen-
tal.
O próprio Ban Ki-Moon, 
no final da audiência 
com o Presidente da 
República, aprovei-
tou o trajecto até 
os elevadores 
do hotel para  
meter uma 
“cunha” a 
Manuel Au-
gusto de 
apoio à sua 
r e c a n d i -
datura no 
cargo de 
secretário-
geral das Na-
ções Unidas. 
Ainda falta algum 
tempo para ver se 
a “cunha” valeu ou não, 
mas agora as baterias da diplo-
macia angolana estão viradas para a 
arrumação da casa, com a realização 
do Conselho Consultivo Alargado, 
inicialmente agendado para o dia 1 
e remarcado para esta segunda-feira  
por causa da “batalha de Addis Abe-
ba” e  com a  presença quase garanti-
da do Presidente da República.  
Se em Kampala, na Cimeira do Ugan-
da, havia meia dúzia de aviões ango-
lanos na placa do aeroporto, desta 
vez o número baixou já que  muitos 
dos “penduras” não foram a Addis 
Abeba. 

V.s.

Jes faz a “sua” cimeira

O Presidente 
angolano nunca foi 
visto na principal 
sala de conferências 
da Cimeira. Apenas 
em salas mais 
pequenas



A credibilidAde da União Africana 
fica demasiado debilitada com algu-
mas decisões que tem vindo a tomar, 
como é o caso, por exemplo, da es-
colha na Cimeira de Addis Abeba  do 
seu novo presidente em exercício, o 
Chefe de Estado da Guiné Equato-
rial, Teodoro Obiang Nguema Mba-
sogo.
Um líder que só agora afirma não 
querer ficar definitivamente no 
poder que ocupa no seu país há 31 
anos, depois de um golpe de esta-
do! Obiang justifica a longevidade 
do seu poder  com  a vitória  do seu 
partidos em todas as eleições regu-
lares realizadas no seu país, mas lá 
vai  reconhecendo que “não existe 
poder eterno”, quando lhe pergun-
taram se a sua longa presença no 
poder era um sinal positivo de que 
precisa a União Africana depois de 
largas discussões  sobre  democra-
cia e  boa governação na Cimeira 
de Chefes de Estado e de Goverfno, 
terminada no início da semana na 
capital da Etiópia. 
“Quando alguém está no poder não 
é de modo permanente. A escolha 
existe na democracia. São bem 
conhecidos quando alguém é can-
didato a uma eleição e que um par-
tido apoia este candidato e o povo é 
livre de eleger quem quiser. O poder 
não é eterno. Temos a escolha gra-
ças às eleições”, disse. 
A Guiné Equatorial é o terceiro 
produtor petrolífero da África sub-
sahariana, mas cerca de um milhão 
da população vive na pobreza.
Teodoro Obiang é uma figura con-
troversa que chefia um regime acu-
sado constantemente de repressão 

e corrupção, e a sua  designação  
está a ser criticada por organiza-
ções de direitos humanos.
O Encontro Africano para a Defesa 
dos Direitos Humanos (RADDHO) 
exprimiu “a sua profunda indigna-
ção”, considerando que mancha a 
imagem de África e “descredibili-
za o debate projectado pela União 

Africana sobre os valores democrá-
ticos”.
“A situação dos direitos humanos 
na Guiné Equatorial é caracterizada 
por torturas sistemáticas contra os 
opositores políticos, por violações 
das liberdades fundamentais com 
uma oposição amordaçada, por au-
sência de imprensa independente 

e pela inexistência de socieadade 
civil”, deplora o RADDHO que qua-
lifica a indicação de Obiang Ngue-
ma de “má escolha”, considerando 
que é tempo de os Chefes de Estado 
africanos compreenderem que  “o 
crepúsculo dos ditadores chegou”.
Por seu turno, a Human Rights 
Watch disse que a presidência de 

Obiang tem sido “um desastre” 
para a Guiné Equatorial, a quem 
acusa de ser um  país  em que os 
rendimentos do petróleo são des-
viados “para financiar o estilo de 
vida luxuoso de uma pequena elite 
que rodeia o presidente”.
Também  a Transparência Interna-
cional diz que apenas 10 países têm 
uma percepção pior de corrupção 
do que a Guiné Equatorial.
A eleição do presidente da União 
Africana é feita rotativamente por 
blocos, sendo esta uma decisão 
tomada pelos países da África Oci-
dental. 
A próxima Cimeira da União Africana 
(UA) vai decorrer de 29 a 30 de Ju-
nho de 2011 em Malabo, na Guiné 
Equatorial, precedida das reuniões  
dos peritos e ministros, sob o lema  
“Acelerar a Autonomização dos Jo-
vens para o Desenvolvimento Sus-
tentável”.                                           VS

Obiang Nguema lidera UA 
sob coro de protestos
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Na G. Equatorial, o 
poder é acusado de 
desviar o dinheiro 
do petróleo para 
financiar o estilo 
de vida luxuoso 
de uma  pequena 
elite que rodeia o 
Presidente

Dombele Mbala Bernardo é um 
veterano da luta de libertação na-
cional bastante conhecido na di-
plomacia angolana. Durante largos 
anos esteve à frente da embaixada 
de Angola no Gabão, onde se diz 
tinha as portas franqueadas do pa-
lácio presidencial de Omar Bongo e 
chegou a ser o decano do corpo di-
plomático acreditado em Libreville. 
O embaixador mexe-se como peixe 
na água pela África francófona e pa-
rece não seguir as normas diplomá-
ticas convencionais para conquistar 
simpatias por onde passa. Os seus 
detractores dizem que não olha a 
meios para atingir  os fins e que tra-

balha desregradamente.
Pragmático, dizem outros. A verda-
de é que o homem movimenta-se 
como ninguém em vários países 
africano não estranhando, pois,  
que tivesse sido embaixador de An-
gola numa série de países, entre os 
quais o Burkina Faso, Mali, Senegal, 
Guiné Conacri e Gâmbia. Um lapso 
linguístico, politicamente incorrec-
to,  traiu-o e não deixou que fosse 
ele a inaugurar as futuras instala-
ções da missão diplomática ango-
lana em Abidjan, na Côte d’Ivoire, 
agora entregue a Gilberto Lutucuta, 
levando a sua exoneração.
Mas ainda assim, “Papá Dombele”, 

como é carinhosamente tratado, é 
uma figura omnipresente  nos cor-
redores diplomáticos continentais 
e não podia deixar de estar entre a 
delegação angolana que em Addis 
Abeba procurava fazer valer a solu-
ção pacífica para o conflito na Côte 
d’Ivoire. Nas plenárias, nas bilate-
rais, nas multilaterais ou apenas 
nos corredores do centro de con-
ferências ou nas recepções dos ho-
téis, era vê-lo descontraidamente à 
conversa com as mais diversas per-
sonalidades. Certamente um trunfo 
jogado na hora “H” pela diplomacia 
angolana. Quem disse que antigui-
dade não é posto?                       VS

“Papá Dombele”
O diplomata 
angolano é 
uma figura 
omnipresente 
nos corredores 
diplomáticos de 
África



golanos que viviam legalmente na 
RDC durante décadas a serem ex-
pulsos como se tratasse de animais, 
esquecendo que existem mecanis-
mos de cooperação bilateral ou fó-
rum próprio para discutir o tal as-
sunto migratório”, atirou. 
Segundo este, caso seja eleito Pre-
sidente da RDC, “muitos problemas 
escondidos atrás da cooperação bi-
lateral terão que ser esclarecidos”.
“Mesmo o regime Mobutista que 
era considerado por muitos de ne-
ofascista, nunca expulsou os an-
golanos que viviam legalmente na 
RDC. A problemática das fronteiras 
internacionais foi traçada e deci-
dida na Conferência de Berlim em 
1885, quando a África foi dividi-
da. Há que respeitar as fronteiras 
deixadas pelos colonizadores e pe-
las instâncias internacionais, re-
conhecidas pela União Africana e 
pela ONU. Se há um litígio frontei-
riço, temos que dialogar e chegar a 
um consenso”, declarou. 

AnA MArgoso

As ForçAs ArMAdAs Angolanas 
(FAA) poderão enviar nos próximos 
dias, um contingente de 110 efecti-
vos para a Guiné-Bissau no âmbito do 
acordo assinado entre os dois países. 
Segundo uma fonte do Novo Jornal, 
este efectivo poderá ser enviado pa-
ra aquele país a qualquer altura, es-
tando neste momento, as chefias das 
forças armadas a seleccionar os ho-
mens que irão chefiar o grupo, tan-
to nas FAA, assim como a nível da Po-
lícia Nacional. 
“Não se pode ainda avançar qualquer 
nome, uma vez que as chefias estão a 
acertar os últimos detalhes para que 
se nomeie então o comandante que 
irá chefiar a delegação”, disse a fonte 
afecta ao Ministério da Defesa. 
O grupo que será também integrado 
por elementos do Serviço de Inteli-
gência Militar (SIM), bem como mé-
dicos dos Hospital Militar de Luan-
da. 
Sabe-se, entretanto, que este gru-
po permanecerá naquele país lusó-
fono, por um período de um ano, on-

de deverão participar no processo de 
reforma das forças armadas daquele 
país, em conformidade com o proto-
colo assinado entre as chefias milita-
res dos dois países em finais de Agos-
to passado. 
“Até agora ainda não foram nome-
ados oficialmente os responsáveis 
das FAA e da Polícia Nacional que 
vão chefiar os militares que deviam 
já embarcar para a Guiné no cumpri-
mento de mais uma missão militar. 
Não se sabe o que se passa de concre-
to. Sei que antes do fim do manda-
to do Chefe do Estado-Maior cessan-
te já tinham sido avançados alguns 
nomes, mas ainda nada transpirou”, 
disse fonte militar. 
A fonte avançou que a ida do contin-
gente angolano a Bissau dependerá 
de uma aprovação da Assembleia Na-
cional (AN), evitando assim especu-
lações s como as que ocorreram entre 
1997 e 1998 quando militares ango-
lanos foram enviados às Repúblicas 
Democrática do Congo (RDC) e do 
Congo Brazzaville, sem o prévio co-

nhecimento deste órgão legislativo.
Recentemente esteve em Luanda 
uma delegação judicial militar gui-
neense, chefiada pelo juiz presiden-
te do Tribunal Militar Superior da 
Guiné-bissau, Eduardo Costa Sanhá, 
cujo principal objectivo foi a identifi-
cação, por parte dos dois países de 
áreas para o reforço da cooperação.
   “A minha visita tem como objec-
tivo encontrar formas de materia-
lizar os acordos assinados, no âm-
bito militar em geral e com maior 
incidência nos órgãos judiciais mi-
litares”, disse Eduardo Costa Sa-
nha, afirmando mais adiante, que 
“nós militares guineenses também 
temos alguma experiência, mas é 
claro que as FAA estão mais avan-
çadas e é bom que nós bebamos 
desta experiência, para podermos 
melhorar as nossas instituições em 
vários domínios, por isso vamos vi-
sitar as instituições militares e em 
conjunto procurar as áreas priori-
tárias”, referiu .   

A. MArgoso

A repúblicA deMocráticA do 
Congo (RDC) tem mísseis de lon-
go alcance apontados para Ango-
la, segundo acusa Jean Paul Moka 
candidato as presidenciais daquele 
país vizinho. 
Jean Paul Moka, que falava em ex-
clusivo para o Novo Jornal, afirmou 
que os mísseis têm capacidade pa-
ra atingir mil quilómetros, e estão 
localizados na cidade portuária de 
Matadi, que faz fronteira com a pro-
víncia de Cabinda. 
“O que eu não compreendo, é por-
que colocar mísseis de longo alcan-
ce à partir da cidade portuária de 
Matadi, com capacidade de atin-
gir mil quilómetros, para preparar o 
que? Quem ajudou a RDC nas duas 
últimas guerras foi Angola. Porque 
então provocar um conflito desne-
cessário?”. 
“Esses mísseis deveriam ser coloca-
dos nas fronteiras com a Rwanda ou 
Uganda onde a instabilidade per-
manente. Angola e a RDC são países 
membros da SADC e CEAC, são con-

rdc tem mísseis apontados para Angola 

“Mesmo o regime 
Mobutista que 
era considerado 
por muitos de 
neofascista, 
nunca expulsou os 
angolanos que viviam 
legalmente na RDC”

A embaixada de Angola no Egito garantiu que a 
comunidade angolana residente naquele país do 
Magrebe, composta maioritariamente por estudantes, 
“encontra-se bem e em perfeita segurança”
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UNITA preocupada 
com dinheiros gastos na Guiné
A UNITA, através do seu secretá-
rio para o Património, Adalberto 
da Costa Júnior, afirmou ao Novo 
Jornal, não compreender como 
pode o Estado angolano apoiar 
a Guiné em questões como a me-
lhoria da cidade de Bissau quan-
do nós temos problemas seme-
lhantes ou até pior. 
“No dossier apresentado a As-
sembleia Nacional para ratifica-
ção desse acordo de cooperação, 
não constam apenas pedidos 
para a emergência que se re-
gista actualmente naquele pa-
ís, existem uma série de maté-
rias que obrigam a ter um olhar 
mais atento sobre o dossier, co-
mo pedidos de dinheiro para as-
faltarem as ruas de Bissau, assim 
como pedidos de dinheiros para 
desenvolverem projectos liga-

dos a Comunicação Social, para 
rádio e televisão, etc.…”. 
“Se se começar a somar verifi-
ca-se que é um peso muito gran-
de para Angola. E, começamos 
a questionar: são dinheiros que 
Angola disponibiliza sozinho ou 
são fundos oriundos da CPLP ou 
de outros países que comparti-
cipam com o objectivo de aju-
dar aquele país que tem de facto 
problemas”, questiona-se o diri-
gente do Galo Negro. 
Adalberto da Costa Júnior afir-
ma que o país deve ser  solidá-
rio com a causa da Guiné-Bissau, 
mas pensa que não é correcto 
que se gastem dinheiros em áre-
as que Angola está igualmen-
te mal, dando o exemplo das es-
tradas.  

A. MArgoso

denados a manter relações privile-
giadas e mutuamente vantajosa. 
Não há motivo de alarme”, disse.
O político salientou a importância 
das relações bilaterais entre Angola 
e a RDC, afirmando que “as relações 
tradicionais e familiares não podem 
ser subestimadas”. 

“É em Angola onde existe a maior 
comunidade congolesa no exterior. 
Essas relações não podem ser ape-
nas baseadas a nível diplomático. 
Penso que as mesmas devem ser re-
forçadas com toda clareza e não com 
a hipocrisia ou cinismo”. 
“Fico triste quando vejo muitos an-

Denuncia político congolês

No âmbito da cooperação entre os dois países

FAA podem enviar 110 homens 
para a guiné-bissau

Jean Paul Moka, congolês residente na Bélgica e candidato às Pr na rDC



As imediAções dA  BAse Cen-
trAl da Logística das  Forças 
Armadas Angolanas (FAA), estão  
transformadas num verdadeiro 
mercado informal, denunciou ao 
Novo Jornal uma fonte do Minis-
tério da Defesa Nacional.
Segundo a mesma fonte, hoje é 
comum encontrar no mercado 
negro quantidades significativos 
de bens destinados aos militares 

saqueados na referida base.
 “Logísticos saqueiam viveres 
nos armazéns da BCA em plena 
luz do dia, vendendo às senhoras 
e ninguém os incómoda”, acres-
centou.
Defronte à BCA, prossegue a fon-
te, “existe uma rede de senho-
ras em colaboração com alguns 
responsáveis dos armazéns que 
conseguem desviar diariamente 

perto de meia tonelada de pro-
dutos diversos”.
“Os seus autores nunca foram 
responsabilizados. A Inspecção 
Geral das FAA não consegue to-
mar medidas para conter essa 
“praga” que prejudica as unida-
des militares”, adiantou a fonte. 
Por outro lado, o Estado-maior 
General das Forças Armadas An-
golanas (FAA) defende o aumen-

O Centro de Investigação Histórica 
da FNLA vai colaborar com o mu-
seu das Forças Armadas Angolanas 
(FAA) na reconstituição do acervo 
histórico sobre todo o processo da 
Luta de libertação em Angola.
Segundo Ngola Kabangu, o referido 
centro vai fornecer documentos, 
fotografias, filmes e depoimentos 
de patriotas ligados à luta política 
clandestina e de libertação.
“A FNLA vai, humildemente, ajudar 
para que a história seja contada e es-
crita com rigor moral e honestidade 
intelectual”, disse o também depu-
tado à Assembleia Nacional, subli-
nhando que as gerações vindouras 
deverão conhecer a verdadeira his-
tória da luta política e armada de 
libertação de Angola.
O dirigente da FNLA aproveitou para 
se referir às eleições de 2012 anun-
ciadas pelo Presidente José Eduardo 
dos Santos por serem de “extrema 
importância”, porquanto “é preciso 
alterar profundamente a posição do 
partido na futura Assembleia Nacio-
nal”, de modo a permitir “assegurar 
melhor a defesa dos interesses supe-
riores” do povo angolano, de Cabin-
da ao Cunene. 
“Como podeis constatar, as tare-
fas são enormes e requerem todo o 
nosso empenho e entrega militante. 
Assim, urge que todos os sectores 
do partido se empenhem, eles tam-
bém, com afinco, no cumprimento 
das tarefas programadas para que 
possamos envolver toda a massa 
militante, os simpatizantes e os nu-
merosos amigos da grande família 
FNLA”, apelou.
Lamentou que Angola enfrente de-
safios sociais tremendos, tais como 
o fornecimento de água potável e 
energia eléctrica, segurança ali-
mentar, saúde, educação, habitação 
condigna para todos, transporte e 
outras necessidades básicas.
“As receitas decorrentes da venda do 
petróleo, dos diamantes e de outros 
recursos, devem não só ser bem ge-
ridas, mas devidamente aplicadas 
para que as mesmas criem as condi-
ções básicas para o bem-estar socio-
económico de todos os angolanos”, 
rematou.

dAvid Filipe

logística militar abastece 
mercado paralelo

Governador da Huíla responde 
aos jornalistas suspensos 

FnlA vai ajudar 
a reconstituir 
museu das FAA
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Política

Saque na BCA

Apelo ao entendimento

to da produção de hortícolas nas 
unidades e subunidades, com 
vista a melhorar a dieta alimen-
tar das tropas.
De acordo com a fonte, nível da 
direcção da logística não existe 
uma planificação eficiente, o 
que tem provocado a rotura nos 
stocks.
“A dieta alimentar nas unidades 
está péssima. Muitas carecem de 
quase de tudo”, revelou a fonte, 
considerando ser pertinente a 
melhoria do abastecimento téc-
nico às unidades, bem como a 
formação e reciclagem dos espe-
cialistas do ramo.  
Para a mesma fonte, os especia-
listas da logística devem prosse-
guir com determinação, discipli-
na e organização o desempenho 
das tarefas a si cometidas.
A nível dos três ramos das FAA, os 
problemas alimentares agrava-
ram-se mais no Exército,  aque-
le que detém maior número de 
efectivos e material militar. 
Este ramo terrestre, para além 
das principais direcções de ar-
mas, serviços e repartições inde-
pendentes que compõem o seu 
Estado-Maior, está geografica-
mente implantado em todas as 
zonas do país, através das regi-
ões militares Norte, Centro, Leste 
e Sul.                          dAvid Filipe

O GOvernAdOr dA HuílA, Isaac 
dos Anjos, admitiu “existir um cer-
to mal-estar entre colegas da mes-
ma empresa, que se vem arrastando 
há já alguns anos”, antes mesmo da 
sua chegada às funções governati-
vas na província.
Isaac dos Anjos reagia, assim, por 
escrito, à exposição que lhe foi di-
rigida pelos três jornalistas - Fer-
nando Prazeres dos Santos, Aurora 
Guerreiro e Joaquim Nambalo - alvo 
de processos disciplinares na Rádio 
Huíla.
Até ao fecho da edição não havia 
nenhuma indicação sobre a con-
clusão do inquérito que impende 
sobre os três profissionais daquela 

emissora da Rádio Nacional de An-
gola, suspensos por alegada deso-
bediência, subversão e violação da 
linha editorial da referida estação 
radiofónica, cujo processo decorre 
sobre a condução do chefe de sector 
técnico, Danilson Soma.
Na missiva, a que o Novo Jornal teve 
acesso, Isaac dos Anjos alude que o 
referido mal-estar “acaba por afec-
tar as formas de intervenção pú-
blica, que se traduzem em actos de 
insubordinação e quebra na cadeia 
de mando”.
Relativamente à violação da linha 
editorial traduzida no debate de 9 
de Janeiro, o chefe do executivo da 
Huíla reconhece que a mesma não 

ocorreu e realça: “Não se contra-
riam os pressupostos constantes do 
artigo 40 da Constituição nem a lei 
de imprensa no geral.” 
Ainda sobre a linha editorial, o go-
vernante escreveu não competir ao 
seu executivo “a definição da linha 
editorial, nem dos critérios disci-
plinares que devem ser exigidos 
aos funcionários da Rádio Huíla”. O 
governador alerta, entretanto, que 
os funcionários públicos e agentes 
administrativos “estão sujeitos aos 
deveres estabelecidos pelo Con-
selho de Ministros definidos pelo 
artigo 4 do decreto 33/91 de 26 de 
Junho”.
A missiva termina apelando para 

que com a “devida e ponderada 
reflexão” os visados possam che-
gar “a um pacífico e comprometido 
entendimento” com a direcção da 
empresa “para que a Rádio Huíla 
saía mais fortificada e cumpra o seu 
objecto como órgão público”.
Para se informar e eventualmente 
decidir sobre o assunto, que mar-
cou a suspensão desde 15 de Feve-
reiro passado, dos três jornalistas, o 
NJ apurou que são aguardados nos 
próximos dias elementos afectos 
ao Conselho de Administração da 
Rádio Nacional de Angola, liderado 
por Pedro Cabral.

teOdOrO AlBAnO, 
nO luBAnGO

Logísticos prejudicam efectivos das FAA com desvios de produtos para  o mercado informal
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O secretário de Estado da Noruega do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Erik Lahnstein, é esperado domingo, em Luanda, 
para uma visita de trabalho de quatro dias  em Angola

O COnselhO COnsultivO Alar-
gado do Ministério das Relações 
Exteriores (Mirex) que deveria 
ter lugar de1 a 3 de Fevereiro, no 
Centro de Convenções de Belas, 
acontece na próxima semana.
O Conselho Consultivo Alargado 
Mirex vai  municiar os seus altos 
funcionários que os permitam 
implementar política externa.

Entre os principais objectivos do 
evento estará em análise o pro-
cesso organizacional do minis-
tério, que inclui uma nova pro-
posta para a estrutura orgânica.
O Mirex tem o compromisso de 
reformar e revitalizar a sua es-
trutura de trabalho, de modo a 
ser profissional e efectiva.
Este esforço inclui iniciativas 

que visam a sua modernização 
de modo a torná-lo mais efec-
tivo do ponto de vista de orga-
nização e dos procedimentos 
administrativos, assim como 
transformá-lo numa máquina 
mais eficaz no exercício das su-
as funções de coordenador e 
executor da política externa.                                                                                                                                         
                                    DaviD Filipe

O GOvernaDOr prOvinCial de Lu-
anda, José Maria dos Santos pon-
dera a exoneração de quatro admi-
nistradores municipais em Luanda. 
Segundo fontes do MAT, a que o No-
vo Jornal teve acesso, entre os visa-
dos constam os administradores mu-
nicipais do Cazenga, Tany Narciso; do 
Rangel Maciel Neto Kavukila; da In-
gombota, Suzana de Melo e da Samba 
Pedro Fançony. José Maria dos Santos 
terá já recebido luz verde para avan-
çar com este dossier prevendo-se esta 
movimentação ainda no primeiro tri-
mestre deste ano.
Na verdade, segundo assinalam aque-
las fontes, este é um dossier que José 
Maria dos Santos herdou da sua ante-
cessora, Francisca do Espírito Santo. 
Em causa, esclarecem, “está o desem-
penho destes administradores que 
gerem alguns dos municípios mais 
delicados de Luanda e que são verda-
deiras praças eleitorais para o partido 
dos camaradas”. 
O caso mais evidente desta constata-
ção é o do administrador do Cazenga, 
onde a população pede a sua cabeça 
desde que chegaram as enxurradas 
em 2010, quando este se encontrava, 
entretanto, a gozar férias no Brasil.
Por outro lado, do balanço feito pelo 
Ministério da Administração do Ter-
ritório a quando do encontro orga-
nizado recentemente sobre os muni-
cípios, todos os administradores que 
auferiam o fundo de 5 milhões de dó-
lares não conseguiram fazer devida-
mente a prova de como geriram esta 
verba, para além de não conseguirem 
igualmente justificar o destino que é 
dado ao dinheiro arrecadado em al-
gumas taxas e emolumentos que es-
tes cobram aos cidadãos. 
A nova equipa do MAT liderada por 
Bornito de Sousa pretende por is-
so dar nova vitalidade ao Instituto 
de Formação da Administração Local 
do Estado (IFAL) no sentido de acau-
telar uma melhor preparação técnica 
em matéria de gestão financeira aos 
administradores municipais e comu-
nais.
A movimentação dos administrado-
res passa ainda pelo MAT, mas apenas 
para homologação dos nomes sugeri-
dos pelo governador devido a última 
revisão legislativa que culminou com 
a aprovação o ano passado da Lei n.º 

17/10 de 29 de Julho sobre a organi-
zação e funcionamento dos órgãos da 
administração local do Estado. 

No diploma anterior, a faculdade de 
nomeação dos administradores era 
do ministro da administração do Ter-
ritório. Porém, a luz do artigo 50º 
deste novo diploma, “o administra-
dor municipal é nomeado por despa-
cho do Governador Provincial, após 
consulta prévia ao titular do órgão da  
Administração Central que responde 
pela Administração do Território”. 
Ademais, o Novo Jornal sabe que há 
já uma lista de nomes para substituir 
aqueles administradores após algu-
mas consultas e definição de alguns 
critérios. Fonte próxima ao dossier 
confidenciou-nos que, por exemplo, 
para o município da Samba, se pre-
vê a indicação de um oficial superior 
na reserva para fazer face aos apetites 
do generalato naquela região de Lu-
anda.
Outrossim, continua em estudo no 
MAT a solução para a nova divisão po-
lítico administrativa da capital do Pa-
ís após ter sido chumbada pelo PR, 
devido a pressão de alguns mais ve-
lhos do MPLA, a primeira proposta 
que previa a anexação de algumas re-
giões que actualmente fazem parte 
da província do Bengo. Deste proces-
so, é entretanto consensual a institu-
cionalização do município de Belas 
e das novas centralidades como a do 
Kilaba anunciada recentemente.
Recorde-se que na sequência da revi-
são legislativa, alguns governadores 
provinciais terão já efectuado ligeiras 
modificações no seu staff. Desta for-
ma, e ao abrigo desta revisão legisla-
tiva, em Malange, Bengo e Huíla, os 
respectivos governadores Boaventu-
ra Cardoso, João Miranda e Isaac dos 
Anjos terão mexido no staff das admi-
nistrações municipais.
José Maria dos Santos, antigo diri-
gente da JMPLA, foi deputado a As-
sembleia Nacional na anterior legis-
latura e vice-governador do Cuando 
Cubango entre 2008-2010. A 26 de 
Novembro último foi nomeado ao 
posto de Governador de Luanda, apa-
nhando na “contra-mão”, o seu “che-
fe” no Cuando Cubango que havia su-
gerido a sua substituição do posto de 
vice-governador.                                     e.J

a OrGanizaçãO britâniCa Hu-
man Right que publicou recente-
mente o seu relatório do ano de 
2011, onde afirma que Angola 
continua a restringir o liberdade 
de expressão e informação, refe-
rindo-se a 2010. 
Segundo esta organização, os di-
reitos fundamentais, tais como 
a liberdade de expressão e de in-
formação sofreram restrições em 
2010, apesar das fortes garantias 
previstas na nova constituição. 
“O ambiente para os defensores 
dos direitos humanos continua 
restringido. Várias organizações 
de direitos humanos continuam 
a debater-se com processos pen-
dentes nos tribunais contra me-
didas de interdição, obstáculos 
administrativos ao registo, ame-
aças e intimidação. Na província 
de Cabinda, dois destacados de-
fensores dos direitos humanos fo-
ram condenados a penas de prisão 
com base em acusações fabrica-
das, no seguimento de detenções 
com motivações políticas”, diz o 
relatório. 
O relatório faz igualmente men-
ção da aprovação da Constituição 
da República, ressaltando o facto 
de a mesma ter vindo consolidar 
os poderes do Presidente da Re-
pública. 
“No dia 5 de Fevereiro, após um 
mínimo de debate público, a no-
va constituição de Angola entrou 
em vigor. Foi aprovada no final 
de Janeiro pela Assembleia Na-
cional, dominada desde 2008 pe-
lo Movimento Popular de Liberta-
ção de Angola (MPLA), o partido 
no poder. A constituição veio con-
solidar os poderes de facto que o 

presidente detém sobre as insti-
tuições estatais e prescreve um 
modelo de eleições presidenciais 
com base no parlamento, ao invés 
de eleições separadas”, continua 
o documento.
Em Cabinda, persiste desde 1975 
um conflito armado intermitente 
com um movimento separatista, 
apesar dum acordo de paz assina-
do em 2006, afirma o relatório, re-
latando mais adiante, que as auto-
ridades angolana usam o conflito 
para justificar restrições aos direi-
tos de expressão, reunião e asso-
ciação neste enclave rico em pe-
tróleo.
“O governo não respondeu aos pe-
didos de uma investigação inde-
pendente às alegações de tortura 
e outras violações graves dos di-
reitos humanos cometidas pelas 
Forças Armadas Angolanas em Ca-
binda durante vários anos. Os res-
ponsáveis por actos de tortura em 
Cabinda não foram condenados”.
Apesar da nova constituição ga-
rantir a liberdade de reunião e ma-
nifestação pacífica, e a legislação 
angolana ser explícita na permis-

são de manifestações públicas, diz 
o relatório, em 2010, as autorida-
des baniram arbitrariamente duas 
manifestações públicas organiza-
das por organizações da socieda-
de civil, ameaçaram publicamen-
te os manifestantes e destacaram 
forças de segurança com o intuito 
de impedirem as manifestações.
O documento publicado a semana 
passada não deixa de fazer alusão 
ao direito à habitação e aos des-
pejos forçados que acontecem um 
pouco por todo o país.  
“A legislação angolana não ofe-
rece protecção adequada contra 
os despejos forçados, nem salva-
guarda o direito a uma habitação 
adequada. Em 2010, o governo 
continuou a levar a cabo despe-
jos forçados e demolições de ca-
sa em massa em áreas que rei-
vindica estarem reservadas para 
construções públicas em Luanda 
e, também, em cada vez mais ci-
dades nas províncias. Em vários 
casos documentados, tal aconte-
ceu sem o aviso prévio adequa-
do ou qualquer indemnização”.                                                                                                                                   
                                      ana MarGOsO

MIREX

Conselho Consultivo 
na próxima semana

vendaval de exonerações 
nas administrações de luanda

angola continua a restringir 
os Direitos humanos

Má gestão de fundos

Relatório da Human Right 2011
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O excessivo 
consumo 
de bebidas 
alóolcas integra 
a grelha de 
“divertimentos” 
da juventude

Bem à entrada do município que 
atende pelo mesmo nome está er-
guido um bairro na gigantesca mon-
tanha da Samba. Localizado a norte 
de Luanda, o bairro começou a ser 
habitado no início da década de 70 
por condenados moçambicanos que 
cumpriam a pena em Angola, con-
forme narrou ao Novo jornal, o soba 
grande da zona, Paulo Sebastião. 
O cogumelo habitacional cresceu e 
dispersa-se por todo o tipo de resi-
dências, desde casebres a edifícios. 
O bairro possui apenas duas escolas 
públicas, sendo uma primária e outra 
secundária e uns poucos colégios pri-
vados. O único centro de saúde que a 
zona possui há muito que vem sendo 
reabilitado “de forma anda-pará”, tal 
como canta o rapper angolano Yanni-
ck dos Afroman.

Ladeado por três estradas principais 
que o circundam - a via principal da 
Samba, na parte frontal, a estrada 
comandante Erguel, na parte latera, 
e a rua Heróis do Kangamba, na parte 
traseira - o bairro é fechado e quase 
sem ruas, sendo constituído maiori-
tariamente por becos em toda a sua 
extensão, devido às construções de-
sordenadas.
Logo à entrada da Comuna, é possível 
observar a subida das construções. 
Casas erguidas de baixo para cima à 
medida que a montanha se eleva. 
A zona possui água canalizada e luz 
eléctrica deficiente. Os mais sortudos 
são os residentes na parte de baixo, 
onde a água chega sem deficiência, 
ao passo que os moradores de cima 
vêem-se obrigados a escalar a mon-
tanha com bidões e banheiras à ca-

Reportagem

Um bairro 
de condenados 
na montanha

Samba pequena

Pedras que se soltam, pessoas que rolam da 
montanha, desabamentos de casas e mortes 
por quedas são os relatos dos acidentes mais 
frequentes que ocorrem na Samba Pequena, 
um bairro erguido na montanha, onde o risco 
está sempre à espreita. A transferência dos 
moradores para as zonas mais seguras ainda 
é incerta. Por enquanto só há a promessa do 
Góverno Provincial de Luanda. 
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O presidente da comissão de morado-
res e soba grande da Samba Pequena, 
Paulo Sebastião, lamenta o abandono 
a que a sua circunscrição tem sido vo-
tada pela administração local. 
O soba grande admite haver acidentes 

frequentes na zona devido às constru-
ções anárquicas feitas em zona de ris-
co. O ancião, residente na zona desde 
1954, vê-se incapacitado para com-
bater a situação face à ignorância dos 
moradores e da própria administração 
que, de acordo com o interlocutor, 
“nunca reúne com a comissão local”.
“Nós dissemos às pessoas para não 
construírem nas zonas de riscos, mas 
não nos escutam. O senhor adminis-
trador não reúne connosco. O que é 
que eu posso fazer? Nada”, lamen-
tou o mais velho com tristeza es-
pelhada no rosto. 
A comissão de moradores fun-
ciona na casa do presidente, por 

falta de um espaço pró-
prio. Há muito 

que o responsável aguarda pela ce-
dência de um espaço por parte da ad-
ministração para que a sua comissão 
funcione com maior dignidade, mas, 
“o assunto é simplesmente ignorado 
pelas autoridades locais”.
O problema do saneamento básico e 
outros males que enfermam o bair      

ro levaram o soba grande 
da zona a redigir várias 
cartas à administração 
local, qualquer uma sem 
resposta até ao momen-
to.
“As casas não têm fos-
sas, existem valas para 
ajudar as fezes. A vala 

grande está a ser cons-
truída há mais de cinco anos 
e nunca acaba. O chafariz não 
funciona há anos. Já escreve-

mos à administração, mas até 
agora nada”, disse o interlocu-

tor que receia o aumento das constru-
ções nas áreas de riscos.
“Temos avisado as pessoas para não 
construírem nas zonas de risco, mas 
ninguém me dá ouvidos e quando a 
chuva cai, as casas desabam e há pe-
dras que soltam e matam pessoas”, 
lamentou o presidente que também 
reconhece ter havido uma redução 
considerável da criminalidade na 
zona.
O soba, que diz usar os seus parcos re-
cursos para a resolução de alguns ca-
sos pontuais, solicita uma maior aten-
ção da administração local e apela, por 
outro lado, a uma maior proximidade 
do administrador e os moradores. “Vê 
que até para escrever um comunicado, 
gasto o meu próprio dinheiro e sem re-
embolso. Agora quando pedimos mais 
atenção somos ignorados. Isto não 
está certo”, concluiu a fonte.    
                                                                              Ap

ninguém me dá ouvidos
beça. A luz eléctrica também é mais 
fraca e quase nem chega a todos os 
residentes. 
A zona é tranquila, segundo os mora-
dores. Há muito que a criminalidade 
deixou de fazer morada naquelas pa-
ragens. “Mas ainda assim não acon-
selho as pessoas a andarem até muito 
tarde”, diz Irene uma jovem morado-
ra da zona.
“Já houve muita criminalidade aqui 
na banda, agora reduziu muito. Pode 
ouvir-se um ou outro caso isolado. 
A banda agora é fixe”, acentuou Ca-
pelo, um jovem actor e morador do 
bairro há 28 anos, que faz do teatro 
a arma de combate ao crime, através 
de palestras e campanhas de sensibi-
lização.
“Em 2006, havia muitos bandos que 
assaltavam as pessoas e as residên-
cias. Através do teatro, criámos gru-
pos de sensibilização e fomos men-
talizando as pessoas para abdicaram 
desta prática. Com o reforço policial, 
conseguimos ajudar a combater a 
criminalidade. Hoje a zona é segura 
e tem muitos grupos teatrais”, ex-
plicou novamente Gaspar Capelo, o 
jovem actor do grupo teatral desig-
nado em Kimbundu “Etu Mu Die TU”, 
que na língua portuguesa significa 
“Entre nós”.
O excessivo consumo de álcool entre 
a juventude é uma outra realidade 
que requer atenção. A nossa repor-
tagem constatou a situação in loco. 
Por várias ruas por onde passámos 
foi  possível observar alguns jovens 
consumindo cervejas e outras bebi-
das alcoólicas. “Nos divertimos com 
cerveja para esquecermos os proble-
mas”, disse Pedro, outro jovem mora-
dor da zona.
“Não temos divertiments. Não há 
campos de futebol, jogamos nos be-
cos. A juventude anda no alheio”, 
lamentou Coxe. 

Fezes e mais Fezes
O saneamento básico há muito que 
desapareceu da zona. Perde-se no 
tempo a altura em que as obras das 
valas de drenagem pararam. Por falta 
de contentores, os moradores deitam 
o lixo na vala em construção. Por 

todo o bairro, observam-se focos de 
lixo espalhados. A maioria das casas 
na Samba pequena não possui fossas 
residuais, devido ao lençol freático de 
água salubre que envolve o terreno.
Na parte baixa da montanha, as fezes 
circulam por ligação de canos aber-
tos, uma espécie de valas pequenas 
cavadas na rua, que se ligam entre si e 
escoam os detritos para uma conduta 
grande que dá para o mar.
As crianças são as mais penalizadas 
pois vêem os seus passos de circulação 
limitados. O descuido é total e qual-
quer uma delas pode brincar com as 
fezes na vala feita a céu aberto. 
Para evitar o cheiro, a população de-
sinfecta os buracos com alguns pro-
dutos químicos, como insectícida, for-
necidos pela administração e algumas 
vezes com carros de fumo. “Mas já há 
algum tempo que os carros não passam 
e o produto desinfectante escasseou”, 
segundo os moradores. 
Apesar das campanhas de limpeza or-
ganizadas por alguns jovens da zona, 
a empreitada revela-se infrutífera, 

conforme disse Pedro. “Gostaríamos 
que houvesse mais saneamento básico 
e melhor fornecimento de água e luz 
eléctrica”, rematou o jovem. 

Desabamentos e mais qUeDas
É no ponto mais alto da montanha 
que os acidentes ocorrem com maior 
frequência, segundo relataram alguns 
moradores da Samba Pequena. A épo-
ca chuvosa é a mais dramática para os 
populares. As pedras rolam, as pessoas 
caem e as casas desabam. As vítimas 
humanas, como sempre, não faltam. 
Recentemente, um menino de 14 anos 
ficou preso debaixo de uma pedra 
quando apanhava areia para alinhar 
um campo de futebol improvisado na 
montanha. 
“A pedra rolou e entalou o rapaz. Mas 
graças à prontidão dos moradores, o 
menino foi salvo apenas com alguns 
arranhões”, explicou Paulo, morador 
há quatro anos na zona.
Relatos dos moradores dão conta que a 
última chuva que assolou a cidade ca-
pital, provocou o desabamento de seis 

casas, sem no entanto, se registarem 
vítimas humanas. O cenário repete-se 
todos os anos. Os acidentes nas mon-
tanhas já provocaram várias mortes. 
Mas, apesar da situação, os sinistrados 
dizem que não abandonam o local, 
enquanto não haver outro lugar para 
morar.
Algumas casas no morro há muito que 
estão sinalizadas com as inscrições do 
Governo da Província de Luanda (GPL). 
Os moradores aguardam pela prometi-
da evacuação. “Dizem que vamos sair, 
mas não sabemos quando. Os homens 
da administração, de quando em vez, 
aparecem e fazem o levantamento das 
pessoas e depois dizem que vão re-
gressar. Em Dezembro do ano passado, 
eles numeraram mais algumas casas. 
E estamos a aguardar”, afirmou dona 
Catarina, uma residente de longa data 
na montanha.
Os moradores disseram estar prepara-
dos para abandonar o local a qualquer 
instante, desde que lhes sejam atribu-
ídas novas residências noutras zonas 
mais seguras. Tal é o caso do tio Vicen-

te, de 36 anos, que habita com a sua 
família de sete pessoas, num casebre 
de chapa há vários anos.

O também militante acérrimo do 
MPLA, no Comité de Acção Número 
63, vulgo - CAP 63 da samba, aguarda 
com ansiedade o dia da sua transfe-
rência. “Eles constroem condomínios 
de luxo e nós continuamos nesta mi-
séria. Nós também queremos casa”, 
desabafou o tio Vicente, adicionando 
que vai levar o problema junto ao seu 
CAP, ao mesmo tempo em que exibia 
a convocatória para uma reunião do 
partido num dos colégios situados na 
circunscrição. 
Como se diz na gíria, “a esperança é a 
última a morrer”. Assim, os moradores 
do bairro Samba Pequena, onde tam-
bém o actual vice presidente do MPLA, 
Roberto de Almeida, deu uns toques de 
bola no beco do antigo chafariz redon-
do, como recordam alguns residentes, 
continuam a aguardar ansiosamente 
pela retirada da zona de risco em que 
se encontram, “sem eira nem beira”.
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Os moradores do Cazenga 
acreditam que a criminali-
dade aumentou considera-
velmente nos últimos dias 
porque Luanda não tem co-
mandante. “Como é que uma 
capital de um país fica todo 
este tempo sem comandante 
provincial e sem o serviço 
de investigação. Os próprios 
polícias de investigação cri-
minal perderam o controlo 
da situação desde que os 
principais responsáveis de 
investigação criminal fo-
ram detidos. Não sabemos 
de que é que o ministro do 
Interior está a espera para 
colocar homens nesses lu-
gares”.
Segundo os moradores, 
a notícia da morte da jo-
vem, de 31 anos, na baixa 
da cidade deixou-os mais 
preocupados. “Já matam 
pessoas às 19h00 na cidade, 
onde a polícia faz mais pa-
trulhamento. Não sei o que 
será da população aqui na 
periferia”. 
Todas as tentativas de con-
tacto com a Divisão da Po-
lícia Nacional do Cazenga, 
no sentido de esclarecer as 
queixas dos moradores, fo-
ram em vão.                        I.J.

AndAr de noIte na zona da Fresca-
gol, no Cazenga, é uma aventura. Os 
moradores e vendedores da área vão 
mais longe na adjectivação e dizem 
mesmo que é um assombro andar nas 
ruas. E já nem é só de noite. Também 
de dia sentem temor. Acusam a divi-
são da Polícia do Cazenga de falta de 
acção e pedem medidas.
Os moradores queixam-se que os mar-
ginais não têm hora para actuar e que, 
mesmo vivendo próximo da divisão e 
da 12º esquadra, não sentem segu-
rança. Por isso, pedem a intervenção 
das autoridades superiores.
Para Maria Marques, que vive próxi-
mo da Filda, a situação no bairro “é 
muito desgastante”. A onda de crimi-
nalidade, que está a dominar o bair-
ro, torna-se incapacitante. “Às vezes 
ficamos sem saber qual é o trabalho 
da Polícia, as pessoas podem ir à es-
quadra contar o que está a acontecer, 
mas nada fazem e ficamos sem saber 
onde nos irmos queixar”, diz a mu-
lher, notando que às vezes os margi-
nais matam só por mil kwanzas.
Elsa José, também moradora na zona, 
diz que um dos principais motivos da 
criminalidade do Cazenga é a falta de 
diálogo entre os responsáveis do mu-
nicípio. “São poucas as pessoas aqui 
no Cazenga que conhecem o actual 
comandante. Acho que, se de três em 
três meses, houvesse um encontro 
com os coordenadores dos bairros te-
riam mais informações em relação ao 
município, saberiam os grupos exis-
tentes na zona e muitas outras coisas 
que acontecem. O comandante e o 
administrador não fazem nada aqui”.

MuItA coMoção seguida de mani-
festações de solidariedade dos inú-
meros amigos, parentes e familiares 
foram verificadas durante o velório 
e sepultamento da jovem Euridce 
Bernardo de Oliveira Cândido, de 
31anos, que perdeu a vida na passa-
da sexta-feira, dia 29 de Janeiro, no 
bairro Patrício Mumlua, município 
da Ingombota.
O crime aconteceu por volta das 
19h00, quando a vítima chegou jun-
to ao prédio onde vivia, segundo re-
latos de testemunhas que presencia-
ram o crime. “Acho que os bandidos 
já vinham a segui-la desde a ilha, lo-

Sem comando 
nem investigações

cazenga treme com criminalidade

Jovem assassinada à porta de casa

População não sente presença da polícia

Polícia aconselha prudência para não prejudicar investigação

A nossa fonte diz ainda que nos con-
tactos telefónicos dados pela divisão, 
que dizem ser do comandante do 
Cazenga, ninguém atende. “Recente-
mente fui à divisão para resolver uma 
situação. No local não fui atendida e 
deram-me um contacto a dizer que 
era do comandante de divisão, mas há 
três semanas que ligo para o mesmo 
número e ninguém atende”, denun-
cia. 
Elsa José não se ficou por ali. Foi no-
vamente à divisão, mas nunca encon-
trou o comandante. “Eu pergunto-me 
qual é o trabalho dele aqui? Se as coi-
sas continuarem assim vamos fazer 
uma manifestação a exigir a sua saída 

do Cazenga, porque ele está aqui para 
resolver os problemas da população. 
Se não está a aguentar, pede exone-
ração. É assim que fazem as pessoas 
sérias. Pena que no africano esta pa-
lavra não faz parte do dicionário”.
Os moradores dizem estar preocu-
pados com o começo do ano lectivo. 
Joana de Jesus recordou que no ano 
passado o filho, de 17 anos, deixou 
de frequentar as aulas por causa da 
criminalidade. “O meu filho teve de 
deixar de ir à escola e perdeu o ano. 
É aí que a minha dor de cabeça come-
ça, estou sem saber o que fazer. Se as 
coisas forem como no ano passado o 
meu filho vai ter que deixar de novo 

de frequentar a escola porque tenho 
muito medo de o perder, é o único 
filho que tenho”.
Dinis André também não sente a 
presença da polícia na zona. “É pena 
que os polícias que aqui aparecem 
só queiram saber de outras coisas, 
como andar atrás dos taxistas. Os 
polícias aqui não se dão ao respeito, 
é muito triste, porque muitos que 
entraram na corporação não estão 
lá por gosto, mas sim por falta de 
emprego. Muitos foram marginais e 
os responsáveis da Polícia Nacional 
tinham que pensar nisso”, lamenta 
o jovem.

IsAbel João

cal onde ela pratica desporto, porque 
logo que parou o carro os marginais 
dispararam contra ela sem mais nem 
menos. É muito triste uma jovem per-
der a vida desta forma, na flor da ida-
de”, conta uma mulher que não quis 
identificar-se.  
Um dos familiares, que também pre-
feriu o anonimato, disse que os su-
postos autores do crime eram dois jo-
vens que se faziam transportar numa 
motorizada rápida. 
Os marginais não levaram nada do lo-
cal, o que reforça a tese de assassina-
to a sangue frio. “Se a intenção deles 
era roubar, então levariam o carro e 

as outras coisas que estavam no seu 
interior. Claro que eles só vieram 
mesmo para matar. Não sabemos por-
que é que fizeram isto com a vizinha, 
não é justo. Queremos ver a cara des-
tas pessoas que fizeram isto e quem 
foi que mandou assassinar a minha 
querida Euridce”, clamava uma co-
nhecida da jovem.
Euridce Cândido foi atingida com um 
tiro na cabeça e teve morte imediata. 
A jovem era funcionária bancária e 
deixa uma filha de dois anos.
O porta-voz do Comando Provincial 
de Luanda, superintendente chefe 
Jorge Bengue, disse ao Novo Jornal 

que até ao momento a polícia ainda 
não apanhou os elementos que co-
meteram este crime. “Estamos a fazer 
a investigação e a qualquer momento 
vamos apresentar os autores à socie-
dade”, assegurou o oficial de polícia.
Jorge Bengue solicitou alguma pru-
dência por  parte dos meios de co-
municação social. “Peço aos órgãos 
de comunicação social para uma pru-
dência neste e noutros crimes para 
não criarem embaraços ao processo 
investigativo em curso. Tão logo o 
crime seja esclarecido, os seus auto-
res serão apresentados”, rematou. 
Questionado se já há alguns suspei-

tos, Jorge Bengue respondeu nega-
tivamente, dizendo apenas que a 
polícia está a recolher vários ele-
mentos no âmbito da investigação 
em curso. “Pelo que deve calcular 
não é recomendável que sejam re-
velados dados que se encontram em 
segredo de justiça. Quando o crime 
for esclarecido todos vão saber o que 
se passou naquela noite e conhecer 
as pessoas que cometeram o crime”.  
O porta-voz do Comando Provincial 
de Luanda disse ainda que a polícia 
tomou conhecimento do assassinato 
de Euridce Cândido por volta das 19h
15.                                                             I.J.

Sociedade

Afonso Francisco
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O director do Aeroporto de Luanda, o economista Joaquim 
Cunha foi esta semana exonerado  do cargo, tendo sido 
substituido pelo eng. Costa Lima, seu antigo adjunto

ANGOLA FOI percorrida em bicicle-
ta durante dois meses por oito jovens 
polacos. O grupo foi dividido por dois, 
de quatro elementos cada, e em duas 
fases distintas pedalou o país, de nor-
te a sul. As caravanas eram maiorita-
riamente compostas por jornalistas, e 
agentes publicitários, conforme no-
ticiou o Novo Jornal no início da pri-
meira etapa.
A segunda e última equipa a passar 
pelas terras da palanca negra foi li-
derada por Pedro Sudol e percorreu 
mais de mil quilómetros. A equipa 
partiu da cidade do Huambo, passou 
pelas cidades do Kuito-Bie, Luena até 
à zona fronteiriça do Luau com o Con-
go Democrático, onde já se encontra 
uma outra equipa a percorrer aquele 
país irmão, “ mas desta feita a pé.
A odisseia, que foi uma rica experiên-
cia para os aventureiros polacos, ser-
viu para homenagear Kazimeir No-
wak e mostrar à Polónia e à Europa os 
feitos de Nowak por Angola e por Áfri-
ca, bem como procurar estreitar os la-
ços de amizade entre os dois conti-
nentes, particularmente a Polónia e 
África, segundo os participantes da 
aventura.
Durante a viagem, os expedicionistas 
deixaram as suas marcas, colocando 
placas de reconhecimento por todos 
os sítios importantes trilhados pelo 
pioneiro desta pedalada. “Colocámos 
placas na primeira missão de Kipail, 
onde Nowak passou a primeira noi-
te”, esclareceu Pedro Sudol, que so-
nha escrever um livro mencionando 
as placas para que os próximos via-
jantes sigam as pisadas do seu com-
patriota.      
Os seguidores do jornalista aventu-
reiro sentem-se realizados por trilha-
rem o mesmo caminho pisado há 80 
anos pelo seu mentor. “Encontrámos 
a fazenda Boa-Serra no Huambo, e a 
escola onde ele também esteve”, dis-
se Sudol, lamentando o estado degra-
dado das instituições.
No fim da empreitada, na cidade de 
Luena, os integrantes doaram à Mis-
são Católica de Dom Bosco as quatro 
bicicletas usadas pelas equipas que 
percorreram o continente. 
Terminada a odisseia por Angola, os 
quatro integrantes do grupo - Pedro 
Sudol, Cristovão, Jozwaik, Rafael Kos 
e Miroslaw Wlekly - despediram-se 
dos angolanos com nostalgia. “ O po-
vo angolano foi muito hospitaleiro. 
Fomos bem recebidos e acompanha-
ram-nos em todos os caminhos. Agra-
decemos a Angola pela cordialidade ”, 

sublinharam os ciclistas.

PrecursOres visitAm NOvO JOr-
NAL 
De regresso a Luanda, os quatro ci-
clistas, na companhia da nova equipa 
que está a percorrer o Congo Demo-
crático, visitaram demoradamente, 
na segunda-feira, dia 31, o Novo Jor-
nal, onde se inteiraram um pouco 
mais sobre a publicação. Na ocasião, 
o líder do grupo Pedro Sudol, apro-
veitou o momento para apresentar a 
nova equipa de quatro jovens pola-
cos que neste momento já trilha a pé 
a Républica Democrática do Congo.
A equipa, que está a ser liderada por 
Miroslaw Badizioch, percorre a pé a 
República Democrática do Congo, 
dando início a outra fase do percur-
so feito por Kazimier Nowak. “Há 80 
anos, Kazimier acabava esta etapa 
em bicicleta e começou a andar a pé. 
Ele caminhou ao lado do rio Cassai e 
esta equipa fará o mesmo caminho”, 
explicaram os ciclistas polacos.
De acordo com os precursores de Ka-
zimeir, os quatro novos integrantes 
vão caminhar, durante um mês, des-
de Dilolo, na fronteira com Angola, 
até ao Luebo, região próxima ao rio 
Cassai, onde serão substituídos no 
mês de Março, por uma nova equipa 
que vai cruzar de barco o rio Cassai e 

Congo. 
No mês de Abril uma nova equipa en-
trará em cena, a partir do Congo, de 
onde partirá novamente em bicicle-
ta até à República do Tchad. As próxi-
mas equipas a entrarem em cena, se-
gundo os aventureiros, viajarão três 
mil quilómetros até à Argélia e, fi-
nalmente, em Novembro, mês pre-
visto para o fim da odisseia, mais de 
100 integrantes irão compor a carava-
na com todos os participantes da em-
preitada, rumando em bicicleta, no-
vamente para a Argélia.
Refira-se que esta é a segunda digres-
são de polacos por África, depois de 
Kazimierz Nowak. A primeira aconte-
ceu há dez anos.  Desde Novembro de 
2009 até à data presente, os seguido-
res de Kazimierz Nowak, em 15 equi-
pas, percorreram já 28 mil quilóme-
tros, passando em países africanos, 
como a Líbia, Egipto, Sudão, Uganda, 
Burundi, Ruanda, República Demo-
crática do Congo, Zâmbia, Zimbabué, 
África do Sul, Namíbia e Angola.
Kazimier Nowak foi o primeiro ciclis-
ta polaco que pedalou o continen-
te africano na década de 30 do sécu-
lo passado. O também fotojornalista 
chegou a Angola no dia 5 de Novem-
bro de 1934, três anos depois de sair 
da Polónia.                           

ANTÓNIO PAULO

HOuve um tempo em que o pão 
da panificadora Leão parecia 
ter um lugar especial em muitas 
mesas. Razão porque morado-
res do Rangel, do Sambizanga, 
e de outros municípios iam pa-
rar à Quinta Avenida, no Cazen-
ga, para o comprar. 
Hoje, o quadro é outro. Não só 
porque surgiram pequenas pa-
darias um pouco por Luanda, 
mas também porque a Leão, que 
vem da época colonial, começa 
a agonizar. O principal proble-
ma chama-se energia eléctrica. 
Há cerca de dois anos que a luz 
da EDEL se tornou deficitária 
naquela área do Cazenga. 
O gerador da panificadora foi-se 
e a sua recuperação, segundo o 
director-geral da Leão, é impra-
ticável “devido ao alto custo”. A 
solução é um gerador novo que 
deve ser comprado na Europa. E 
que, segundo Carlos Silva, “vai 
levar alguns meses até chegar 
a Luanda”, o que evitaria um já 
anunciado encerramento da pa-
nificadora. 
Mais de 80 trabalhadores estão 
expectantes quanto ao futuro 
da indústria de panificação. Um 
deles é João Machado. Há dez 
anos na padaria Leão, o padei-
ro sabe que se perder o emprego 
“vão aumentar os problemas pa-
ra o sustento da família”. 
Já o chefe de vendas, António 
Frederico, lamenta o facto de se 
chegar a tal situação “quando a 
panificadora tem o pagamento 
da luz em dia”. Para ele, a Leão 
é uma indústria que se encontra 
numa área que deveria merecer 
uma melhor atenção da EDEL. 
O director Carlos Silva diz que já 

recorreram várias vezes à em-
presa de electricidade e da con-
versa mantida com os seus res-
ponsáveis “não se vislumbra 
qualquer solução”. 
A chefe adjunta dos Recursos 
Humanos, Isabel Agostinho Ne-
to, há 24 anos na panificadora, 
confirma, desolada, que cami-
nham “para a falência”. Segun-
do conta, “o trigo é amassado, 
mas quase tudo se estraga. Vai a 
energia eléctrica e nada se apro-
veita”.   
O encerramento da panificado-
ra vai afectar também as mui-
tas mulheres que nela buscam o 
seu negócio. É o caso da senho-
ra Deolinda da Conceição que 
há anos comercializa o pão pro-
duzido pela Leão. Deolinda olha 
para perdas consideráveis por-
quanto é de lá que sai o produto 
que garante o “pão de cada dia” 
da família. Por isso, a vendedei-
ra afirma mesmo que “vai ser 
um problema cortante”. 
O director da panificadora, Car-
los Silva, diz que estão a perder 
o controlo dos clientes que “de-
cidiram recorrer a outras pada-
rias”. O pior ainda é que a Leão 
tem de comprar também pão em 
outras padarias “para fornecer 
aos clientes, no sentido de sa-
tisfazer os seus pedidos”. 
Peremptório, Carlos Silva rea-
firma que a panificadora deve 
mesmo fechar se a EDEL não res-
tabelecer a energia eléctrica na 
área da Quinta Avenida, atiran-
do para o desemprego mais de 
80 trabalhadores, 70 por cento 
dos quais com mais de 30 anos 
de casa. 
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mais de oitenta
trabalhadores vão 
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Os jovens ciclistas polacos 
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Quatro acontecimentos separados 
por cinquenta anos marcam de uma 
forma expressiva a vida dos angola-
nos nos dias de hoje. O primeiro,  no 
longínquo 1961, quando os campo-
neses algodoeiros da Baixa de Kas-
sanje se rebelaram contra as auto-
ridades portuguesas. O segundo, 
há exacto meio século, quando um 
grupo de nacionalistas decidiu ata-
car algumas esquadras policiais em 
Luanda, no que viria a ser o estan-
darte da luta de libertação nacio-
nal. O terceiro, a assinalar-se da-
qui a um mês, a 15 de Março, que 
obrigou a uma mudança radical da 
potência colonial em relação a An-
gola e que se juntou a vitoriosa ca-
minhada guerreira que proporcio-
nou a independência nacional, a 11 
de Novembro de 1975. O quarto fac-
to trata-se da Constituição da Repú-
blica  que  completa  amanhã, 5, um 
ano desde que entrou em vigor mar-
cando um novo ciclo político no pa-
ís, já baptizado de III República.  
Hoje, cinquenta anos depois, os an-
golanos  beneficiam do gesto herói-
co daquele grupo de nacionalistas  
que marcou o início do fim de sé-
culos de exploração e  colonização.  
Angola é um país  livre e indepen-
dente, marcado por um longo perí-
odo de instabilidade provocado por 
um parto difícil que fez com que a 
guerra fosse uma presença  quase  
permanente nos trinta e cinco anos 
de autonomia, quando tudo apon-
tava para um país que tinha tudo 
para dar certo.
Anos perdidos com a destruição do 
tecido social e produtivo, a inversão 
de valores que nos eram tão caros, 

alguns dos quais emocionalmente 
revelados por cidadãos mais velhos 
quando recordavam, com nostal-
gia, os tempos antigos desta cidade 
capital que está em festa pelos seus 
435 anos.   A guerra torna os ho-
mens insensíveis e esta é uma das 
piores heranças desse triste período 
da história do nosso país com for-
tes reflexos negativos na sociedade  
actual, onde a indiferença e  o ego-
ísmo se sobrepõem à solidariedade 
fazendo com que  haja gritantes de-
sigualdades sociais, com uma larga 
maioria a viver sem o mínimo dos 
mínimos e uma minoria a apropriar-
se dos benefícios da independência, 
portando-se muitas vezes de forma 
pior que os antigos colonos.
A guerra é a mãe de todas as culpas, 
mas não é a única. Angola não foi o 
único país que viveu tanto tempo 
sob o troar dos canhões, encurrala-
do e  quase sem portas de saída. Po-
dia e pode dar mais aos seus filhos, 
através de uma melhor distribuição 
da riqueza dos seus recursos e da 
aplicação de políticas sérias e exe-
quíveis de combate às assimetrias 
sociais e regionais e impulsionado-
ras  do desenvolvimento.
A defesa da soberania relegou para 
planos secundários apostas que se 
mostravam igualmente importan-
tes para a desejada  independência 
económica e que passam pela apos-
ta na educação e na saúde, no ho-
mem. Trinta e cinco anos poderiam 
ter produzido muito mais quadros 
a todos os níveis e a erradicação 
do analfabetismo e de uma série de 
epidemias que tiram mais vidas que 
o conflito armado, e que pesam des-
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Na habitação, 
trinta e cinco 
anos depois,  não 
se pode festejar a 
construção de ca-
sas de qualidade 
inferior aos “cur-
rais do Rebocho 
Vaz” , lares de vá-
rias gerações de 
famílias, sem al-
ternativas para 
aceder aos con-
domínios de luxo, 
privilégio de uns 
poucos abençoa-
dos

Víctor 
SilVa

Meio século 

carta ao Director

proporcionalmente nos indicadores 
do desenvolvimento humano, cho-
cando frontalmente com a fartura 
de recursos naturais que o país pos-
sui. Tanta e variada riqueza que po-
deria proporcionar um melhor nível 
de vida  dos angolanos, explorando 
melhor as receitas do petróleo para 
alavancar outros sectores e recursos 
que podem trazer maiores entra-
das e contribuir de uma forma mais  
vincada para o combate à pobreza e 
diversificação da economia. 
Políticas mais realistas  e muito me-
nos caras poderiam fazer com que 
o país já produzisse artigos agríco-
las e pecuários em maiores quanti-
dades, evitando ter de viver em per-
manente dependência  de cartéis 
que aqui se instalaram, com o be-
neplácito e cumplicidade de alguns 
desses que se julgam os únicos com 
direito a gozar os ganhos da inde-
pendência. Que no afã da ganância 
se esqueceram das repercussões ne-
gativas que muitas das alianças que 
foram fomentando ao longo dos 
anos representam para a soberania 
nacional, levando agora as mãos à 
cabeça, num falso arrependimen-
to público diurno mas entusiastica-
mente celebrado à noite  por entre 
os muros dos palacetes que ocupa-
ram ou mandaram construir, on-
de contabilizam  os gordos extrac-
tos bancários que essas associações 
e outras práticas pouco transparen-
tes e com indícios de ilicitudes lhes 
torna mais ricos financeiramente, 
mas mais pobres de espírito.
Na habitação, um sector que sal-
tou para a primeira fila das priori-
dades, trinta e cinco anos depois 

não se pode festejar a construção 
de casas de qualidade inferior aos 
“currais do Rebocho Vaz” canta-
dos pelo Santocas, mas que ainda 
estão aí como lares de várias ge-
rações de famílias, sem alternati-
vas para aceder aos condomínios 
de luxo, privilégio de uns poucos 
abençoados.
Não foi, seguramente, para isso 
que os combatentes do 4 de Feve-
reiro se tornaram heróis!
Neste fim-de-semana prolonga-
do, assinala-se também o primeiro 
aniversário da Constituição de An-
gola, que veio   impor substanciais 
alterações no ordenamento políti-
co nacional. Entre aplausos e crí-
ticas as discussões continuam so-
bre o seu alcance , oportunidade e 
a forma  expedita como foi aprova-
da, por entre o misto de alegria e  
desilusão da prestação das Palan-
cas Negras no CAN 2010, que o pa-
ís milionariamente organizou.  Um 
ano depois, ainda se está a traba-
lhar na adequação da demais le-
gislação ao novo momento, o que 
ainda vai levar algum tempo, ape-
sar de estar anunciada para o pró-
ximo ano  a realização das  primei-
ras eleições atípicas consagradas 
na Constituição.
Só o tempo e a prática vão provar 
se a concentração de poderes que a 
Constituição confere ao Presiden-
te da República melhoram a pres-
tação  do Governo na solução dos 
problemas dos cidadãos. Mas é bom 
não esquecer o desfasamento entre 
o calendário da entrada em vigor da 
Constituição e o mandato dado pe-
las eleições legislativas de 2008!

DoiS PESoS E DUaS MEDiDaS Na iNGoMBota
Na sua última edição, datada de 22 de Janeiro 
corrente, o semanário “O Independente” tor-
nou público que o recém-nomeado governa-
dor da província de Luanda, Senhor José Maria 
Ferraz dos Santos, efectuou uma visita à Ilha 
de Luanda onde “ficou visivelmente irritado 
com a anarquia” que ali encontrou no domí-
nio da ocupação ilegal de terrenos e de cons-
truções ilegais (p. 19). Não me espantaria a 
notícia se o que aquele dirigente pessoalmen-
te constatou “in loco” na Ilha não estivesse a 
ocorrer no Município da Ingombota, gerido 

pela carismática e temida administradora 
Senhora Suzana de Melo. A mim, esta mesma 
governante “indeferiu-me tacitamente” em 
2010 o pedido de licenciamento que lhe sub-
meti para construção de uma residência fami-
liar num talhão, devidamente identificado e 
cadastrado, que ocupo desde 1989 no Bairro 
da Coreia/Kinanga. Na audiência que me con-
cedeu, a meu pedido, justificou verbalmente 
a sua decisão com o facto de se tratar da zona 
da Praia do Bispo declarada pelo Decreto nº 
89/09 de 10 de Dezembro expropriada e de 
utilidade pública, destinada à construção do 

futuro Centro Político-Administrativo.  Não 
conformado e considerando essa decisão des-
provida de um mínimo de justiça e equidade, 
interpus recurso hierárquico para o Governo 
Provincial, nos termos e ao abrigo das dis-
posições constantes da Lei nº 2/94 de 14 de 
Janeiro e do Decreto-Lei nº 16-A/95 de 15 de 
Dezembro, mas tudo em vão porque também 
esta entidade recorrida se remeteu ao silên-
cio e não respondeu… Entretanto e enquanto 
isto, na Comuna da Kinanga e no Bairro da Co-
reia, adentro do perímetro em causa, à luz do 
dia e aos olhos de todos, incluindo os meus, 

decorreram e decorrem neste momento “n” 
construções de obras novas de 2-3 pisos, de 
novas construções em altura a partir de ter-
raços e de obras de ampliações de edifícios. 
É inacreditável. Assim anda (tão distante!) o 
nosso Estado de Direito!!! Não responde às 
petições escritas de um particular ou cidadão, 
ainda que legítimas e fundamentadas, e utiliza 
de forma arbitrária dois pesos e duas medidas na 
gestão dos terrenos e das construções urbanas 
na Comuna da Kinanga!!!
                                                                                                                                        

aNtÓNio PiNto/Kinanga-coreia     

Envie a sua “carta ao Director”
para o correio electrónico: novojornal01@gmail.com
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Há uma preocupação mani-
festa da sociedade e do Exe-
cutivo com a problemática da 
violência doméstica. Não se 
trata de um problema social 
novo em Angola, mas sim de 
um recrudescimento generali-
zado de casos, bem como das 
diferentes formas da sua práti-
ca. A sua maior visibilidade so-
cial é resultado da divulgação 
levada a cabo pelos diferentes 
órgãos da comunicação social 
angolanos e, consequente-
mente, permite hoje a uma 
maior tomada de consciência 
social dos efeitos nocivos de 
tais actos de violência, que 
contribuem nefastamente para 
a desestruturação familiar. Daí 
constar da agenda política do 
Executivo.
Recentemente a Assembleia 
Nacional aprovou na generali-
dade a proposta de lei contra 
a violência doméstica. É do 
interesse geral a aprovação 
dessa lei, considerando que 
Angola é um Estado de Direito, 
e a função social da lei é regular 
a conduta humana, de modo 
a promover o equilíbrio, a paz 
social e a segurança jurídica. 
“Nullum crimen sine lege” 
(Não há crime sem lei (anterior 
que o defina), é o princípio que 
norteou o Executivo para pro-
por a tipificação da violência 
doméstica como um crime pú-
blico. Quanto a nós, este é tão-
somente um ponto de partida e 
não de chegada, porque a edu-
cação jurídica, social, moral e 
cultural das populações é ta-
refa essencial e preventiva que 
vai garantir a eficácia da futura 
lei contra a violência domésti-
ca. Uma mentalidade baseada 
no respeito pela dignidade da 
pessoa humana e pelos direitos 
inalienáveis à pessoa humana 
é o dever-ser que os angolanos 
precisam de cultivar, visando 
uma sociedade harmoniosa, 
civilizada e desenvolvida.
O nosso quadro social actual 
tem sido reflectido em debates 
onde os cidadãos manifestam 
determinados sentimentos e 
formas de pensar que devem 
preocupar-nos a todos. Esta-

mos muito mal no que diz res-
peito às questões de género, 
e à concretização do princípio 
da igualdade consagrado na 
Constituição da República 
(art. 23.º). Grande parte dos 
angolanos mostra-se indife-
rente àquele princípio funda-
mental. Ora, alguns ouvintes 
telefonaram para o citado 
programa radiofónico e, entre 
vários argumentos, registámos 
os seguintes: “a Constituição 
e as demais leis em vigor no 
país terminam à porta da mi-
nha casa, porque dentro da 
minha casa há outras leis”; 
“a igualdade entre homem 
e mulher não passa de uma 
utopia”; “qual é a percenta-
gem dos direitos da mulher 
dentro do lar?”, etc.. 
Com tais argumentos facil-
mente podemos perceber 
que a grande maioria da 
população angolana rege a 
sua conduta pelos ditames 
do costume e não pelos da 
Constituição e das Leis or-
dinárias em vigor na Repú-
blica de Angola. Daí a nossa 
grande preocupação com a 
eficácia dos mecanismos de 
combate às diferentes formas 
de violência doméstica, se não 
houver um amplo processo de 
educação social e jurídica das 
populações.
“É reconhecida a validade e a 
força jurídica do costume que 
não seja contrário à Constitui-
ção nem atente contra a digni-
dade da pessoa humana” (art.
º7.º da Constituição). Há várias 
questões sensíveis fundadas 
nos costumes dos diferentes 
espaços socioculturais de An-
gola. 
Alguns valores foram corrom-
pidos ao longo dos anos. Por 
exemplo, tradicionalmente o 
alambamento é um sinal de 
honra e respeito pela mulher, 
ao passo que, actualmente, 
constitui, nalgumas regiões 
do nosso país, uma autêntica 
venda da mulher e, à partida, 
ela entra no casamento como 
a parte mais fraca, um instru-
mento sexual e relegada ao 
dever de obediência cega ao 

marido.
O dever de obediência cega da 
mulher ao marido é reforçada 
também por péssimos intér-
pretes das sagradas escrituras. 
Por exemplo, em 1Tm 2:11-14 
“A mulher aprenda em silên-
cio, com toda a sujeição. Não 
permito, porém, que a mulher 
ensine, nem use de autoridade 
sobre o marido, mas que esteja 
em silêncio. Porque primeiro 
foi formado Adão, depois Eva. 
E Adão não foi enganado, mas 
a mulher, sendo enganada, 
caiu em transgressão”. É pre-
ciso contextualizar as sagra-
das escrituras, para não passar 
uma imagem de “nulidade” da 
mulher na vida social, de dese-
quilíbrio nas relações de géne-
ro e conjugais.
É tarefa primária do Estado 
promover a educação das famí-
lias angolanas. Mas o Executivo 
terá dificuldades de atingir os 
resultados esperados só com 
a aprovação da lei, se conti-
nuar a conduzir o processo 
com mais discursos políticos 
que acções práticas. 
Queremos esperar que as 
campanhas de educação e 
sensibilização das popula-
ções por todo o país; o apoio 
aos Centros de pesquisa (es-
tudos); aos Centros de acon-
selhamento familiar e jurídi-
co, entre outros mecanismos, 
previstos na proposta de lei 
contra a violência doméstica 
sejam uma realidade no pri-
meiro ano, a contar da data 
que for aprovada a Lei. Uma 
coisa é certa: o Estado tem de 
seleccionar e financiar as ac-
ções de algumas ONG’s e ou-
tras instituições da sociedade 
civil, já com muita experiência 
em matéria de trabalho comu-
nitário.
Não havendo uma intervenção 
consistente junto às comuni-
dades, teremos mais uma Lei 
no nosso ordenamento jurí-
dico, e a violência doméstica 
levará sim mais gente à cadeia, 
no entanto continuaremos a 
lamentar, frustrando todas as 
expectativas jurídicas e so-
ciais.    

a violência doméstica
e o discurso  político

a Concessionária Sonangol

Opinião

Foi Com triSteza que chegou ao meu 
conhecimento que a Delta Airlines cance-
lou os seus planos para operar em Angola. 
Ao que parece a Sonangol se intrometeu 
nas negociações e fez vingar os seus inte-
resses. Estes estão relacionados com o lar-
go investimento que a Sonangol realizou 
na exploração de uma linha exclusiva que 
liga Houston (EUA) a Luanda. Os preços a 
serem praticados pela Delta Airlines have-
riam de desviar uma parte dos clientes da 
linha da Sonangol. 
A Sonangol, a grande concessionária, a 
empresa estatal que gere o petróleo ango-
lano, está preocupada em perder dinheiro 
com a concorrência a uma das suas sub-
sidiárias. Que a Sonangol invista noutros 
negócios que nada têm que ver com pe-
tróleo já me parece estranho. Lembra um 
homem que explora uma mina de ouro, 
e que ainda assim quer ganhar dinheiro 
na venda de cigarros à unidade. Mas que 
oriente as suas actividades na busca do 
lucro a todo custo parece um flagrante 
desvio em relação àquele que devia ser o 
seu objecto social.
Ultimamente, não há semana em que não 
se anuncia uma nova compra feita pela 
Sonangol. Foram participações na ESCOM, 
empresa que detinha parte deste jornal (o 
que quer dizer que através deste meu espa-
ço no Novo Jornal, tornar-me-ei também 
um subsidiário da Sonangol). E os seus 
interesses expandem-se e diversificam-se: 
compra de bancos e participação de em-
presas no estrangeiro. Localmente, desdo-
bramentos em Sonagol-Imobiliária, e mais 
recentemente Sonangol-Indústrias.
O objectivo da Sonangol parece diversificar-
me até ter dentro de si todos os aspectos da 
vida económica e social do país. Para mui-
tos dos seus funcionários, a Sonangol já é a 
forma como se relacionam com o mundo.  A 
Sonangol deu-lhes bolsas de estudo: quan-
do caem doentes vão à clínica da empresa, 
onde igualmente nasceram os seus filhos; 
vão ter casas construídas pela empresa; 
vão consumir produtos, outros que petró-
leo, produzidos pela empresa; depositam o 
dinheiro e recebem o salário em bancos em 
cuja estrutura de accionistas a Sonangol 
detém uma importante participação.
À primeira vista, parece pois que a Sonan-
gol está a fazer concorrência ao próprio 
Estado. Porque a Sonangol reserva para si 
recursos que podiam ser melhor distribuí-
dos. Ou, que a relevância da Sonangol na 
economia angolana só pode ser compreen-
dida no contexto das cinzas de um Estado 
falhado, como, com outras palavras, Regi-
naldo Silva sugeriu muito recentemente 
no seu Morro da Maianga. Na saúde, por 
exemplo. Os hospitais da Sonangol reser-

vam os profissionais e recursos que certa-
mente reforçariam o sistema nacional de 
saúde. 
Mas parece que há outro lado da história. 
Ou seja, a Sonangol é um experiência na-
quilo que juristas da nossa praça tentam 
teorizar como parceiras públicas-privadas: 
uma empresa pública, um verdadeiro ro-
chedo,  um “Titanic” em termos de capital 
social, tendo nela incrustados, qual crus-
táceos no casco de um navio, interesses-
parasita. Ou seja, se a Sonangol permite 
que os seus corpos gerentes detenham le-
galmente parte deste capital social, e se a 
Sonangol atribui aos seus sócios gerentes 
bónus por produtividade, já não estamos 
no reino das empresas públicas. Estamos 
no reino dos interesses privados que usam 
os recursos do Estado para enriquecimento 
privado. 
Os valores são muito altos, estamos a falar 
em milhões de dólares, mas a fórmula é 
aquilo que não gíria se chama “matonde-
le”. Eu nunca ouvi esta palavra, no meu 
esforço para compreender a economia 
informal, mas Carlos Lopes explica este 
conceito na sua monografia sobre o Roque 
Santeiro. É uma prática que consiste numa 
pessoa tomar conta do negócio de outrem. 
Essa pessoa pode vender o produto aumen-
tando no preço a sua margem de lucro, e 
quando o dono chega entrega o resultado 
da venda, mas mantém a diferença. 
 E é isso que me parece reprovável no mo-
nopólio que a Sonangol quer manter sobre 
as linha área entre os Estados Unidos e An-
gola. O investimento foi feito com o capital 
da Sonangol, ou seja do Estado angolano, 
mas a diferença será mantida pelos inte-
resses-parasita. Se a empreitada der em 
fiasco ninguém se responsabiliza, pois, 
como sugeriu Victor Silva num recente 
texto neste jornal, neste tipo de “venture” 
o prejuízo nunca é comparticipado. 
E mais reprovável ainda é que os voos de 
Houston para Luanda não servem o públi-
co angolano em geral. Da vez que tentei 
informar-me sobre os preços (além de se-
rem proibitivos), disseram que era preciso 
ter autorização da Sonangol, em Luanda, 
para adquirir um bilhete. Ou seja, a So-
nangol factura, porque as empresas pe-
trolíferas não têm grandes problemas em 
pagar os tais preços proibitivos (quando 
os custos não vertem para as contas do Es-
tado angolano!). Mas ao não permitir que 
os angolanos como eu, residentes nos Es-
tados Unidos com frequente necessidade 
em deslocarem-se ao país, tenham a opção 
Delta Airlines, a Sonangol passa ao lado 
do seu objecto social, que devia ser gerir o 
nosso petróleo para nos tornar a vida mais 
fácil. 

   Falando em miúdos

António Tomás António Eduardo



Nacional Democrático não foi menos 
turtuoso. Depois de três décadas de mu-
danças de cosmética, a resposta do povo 
egípcio, que perdeu o medo e deixou de 
reclamar em silêncio pelos seus direitos, 
não poderia ter sido mais vigorosa.
Moubarak, armadilhado pela lei mar-
cial, que foi sucessivamente impondo 
aos egípcios, acaba por ser uma figura 
odiada pela população, que já não su-
porta a pobreza a que está condenada 
por uma elite manchada pela corrupção 
e pelo nepotismo, nem está disposta 
a continuar a assistir ao obsceno corte 
de quilómetros de estrada sempre que 
aquele se dispõe a sair do palácio com 
o seu cortejo de limusines. Grudado ao 
poder há três décadas, este octagenário, 
perante a maré humana que protesta 
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Um sarcófago à espera da múmia
A crónica, como romanceou 

o grande escritor colombiano 
Gabriel Garcia Marquez, nem 
sempre anuncia a morte mas, 
a história, essa, já nos ensi-

nou que a repressão, de mãos dadas com 
a corrupção, pode acabar por destapar um 
ralo fedorento por onde  ecoam, sem cen-
sura, os últimos estertores dos regimes 
ditatoriais.  
Acaba de ser assim na Tunísia e, está a ser 
assim, agora, também no Egipto. Essas e 
outras  tiranias, sem excepção, à esquerda 
ou à direita, por sufrágio viciado ou com o 
braço no ar, por mais porcenalizada que, 
aos olhos da opinião pública, seja a sua 
tentativa de ocidentalização ou de tea-
trialização do poder popular, no final da 
maratona, acabam por expelir sempre os 
mesmos excrementos autocráticos. Ago-
ra, não vale a pena disfarçar: as vítimas 
inocentes que as apoiam, em fim de esta-
ção, exaustas e sem terem nada a perder, 
acabam por ser os coveiros das nossas go-
lilhas totalitárias. Se os ditadores, na sua 
essência, não diferem uns dos outros, os 
povos na sua génese são todos iguais...
Não surpreende, por isso, que, temerosos 
da ira popular, ditadores da fortuna no Ye-
men, na Siria, ou na Jordânia se tenham 
apressado a sugerir a adopção de reformas 
políticas ao seu próprio mundo.  A montra 
das ditaduras modernas pode ser dife-
rente mas está provado que o armazém 
não muda. Mesmo que essas ditaduras 
tenham sido forçadas a decalcar experi-
ências ocidentais sempre mal sucedidas, 
ou que tenham preferido refugiar-se em 
chauvinismos ideológicos “especiais”, o 
fim, lá por isso, não deixa de ser o mesmo. 
Em Africa, na Ásia ou nas Américas.
A repressão agindungada com o confisco 
da liberdade de expressão, a inflacção, o 
desemprego, a carestia de vida e a dela-
pidação dos recursos do Estado constitu-
íram o fermento que, na Tunísia, acelerou  
a decomposição do despótico regime de 
Ben Ali, Leila e seus parentes. 
Ingredientes com o mesmo tempero estão 
agora a ser expostos em câmara ardente 
no Egipto onde a degradação social, a 
falta de oportunidades iguais e o deses-
perado recurso à força através do reforço 
do poder militar, inflamaram o clima de 
contestação ao decrépito Presidente Hos-
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ni Moubarak que, numa tentativa de 
impor uma sucessão dinástica, se prepa-
rava para passar o testemunho a Gamal, 
o  filho mais velho.
Como na generalidade do mundo árabe, 
tanto Tunes como o Cairo, ambas eram 
capitais detidas por poderes ferozes, 
que raras vezes se renovaram mas cujos 
déspotas – julgando que as ditaduras 
são eternas – se apavoram às primeiras 
cócegas, que acabam por desembocar 
em tumultos de consequências impre-
visíveis.

É 
evidente que a oposição de 
Ben Ali aos ismalistas radicais, 
fazia dele um politico bem 
visto em Paris, Washington e 
Londres. Também ninguém 

agora tem dúvida de que a Tunísia, ao 
atrair turistas para desfrutar as delícias 
das suas praias meditarrânicas e, ao 
ter sido escolhido como sede provisó-
ria do BAD logo depois de ter estalado, 
pela primeira vez, a guerra em Abijan, 
projectou-se como uma Nação aparen-
temente “low-profile”. 
Mas, com a mesma matriz do Egipto, a 
Tunísia não esconia o regime tirano que 
ao conduzir em contra mão com os va-
lores democráticos, os direitos humanos 
e a justiça social, acabou por se transfor-
mar num aliado incómodo para os Esta-
dos Unidos.
No Egipto, ao expor aquilo que o aca-
démico libanês Faws Gergs descreveu 
como “o momento Berlim do mundo 
árabe”, o domínio absoluto do Partido 

nas ruas do Egipto, “sangrado e feri-
do”, assemelha-se hoje a uma múmia, 
que, apôs ter visto esta semana as suas 
esfíngies serem simbolicamente “en-
forcadas”, acaba agora por se converter 
“num faraó moribundo à espera de ser 
empurrado para o sarcófago”…
É claro que os acontecimentos que es-
tão a incendiar a Tunísia e o Egipto não 
autorizam ninguém a precipitar um 
festival de fogo de artifício. Ambos  ser-
viam os interesses americanos na região 
como zonas de tampão ao avanço do 
fundamentalismo islâmico. Ninguém 
sabe ainda qual será o seu futuro, pois, 
ao emergir um vazio com a queda destas 
duas ditaduras, corre-se o risco de vir-
mos a ter aquele mapa esquadrinhado 
por contornos ainda mais perversos, 
agora que se aperta o cerco a Israel e o 
mosaico à sua volta começa a arder. 
No ar, paira agora um claro receio da si  
tuação vir a degenerar perante a ameaça 
da anarquia e do jihadismo puderem vir a 
tomar as rédeas do poder naquela região. 
Ou seja, estamos perante a iminência de 
puderem vir a ser impostas novas e mais 
radicais formas de despotismo e não é 
para isso que, seguramente, o povo está 
na  rua.

A
s causas do rastilho da re-
volta popular no Magreb po-
dem não ser as mesmas em 
toda África mas, as suas con-
sequências não podem ser 

negligenciadas no resto do continente. 
Não se pode, desde logo, ignorar o que 

ainda há pouco tempo ocorreu no Indi-
co com os moçambicanos a protestarem 
violentamente contra a subida do preço 
dos alimentos. 
Aparentando estarem protegidos por 
muralhas inexpugnáveis, o mesmo des-
tino acaba por ser reservado a todos os 
regimes contaminados pela corrupção e 
pelo nepotismo. Em quase todos eles, há 
ainda um outro denominador comum 
que deflagra como factor de estrangu-
lamento das nossas tiranias: a longa per-
manência no poder dos lideres africanos 
tendencialmente avessos à cultura da 
alternância democrática por via de elei-
ções. 
O destino desses regimes, acaba por ser 
sempre o mesmo mas, os ditadores dos 
nossos tempos, movidos por um irracio-
nal instinto de sobrevivência, em deses-
pero de causa, amancebam-se ao poder, 
até depois de lhes ser dada a extrema un-
ção na vã tentativa de travarem o vento 
com as mãos…
Esses ditadores, esclerosados pelas ver-
tigens do poder, ignoram, porém, que 
a sua demência acaba por constituir no 
principal combustível da revolta popular. 
Porque cegos pelas delícias do trono, não 
percebem e não querem perceber que a 
bandeira da repressão alimentada com 
milionárias obscenidades, facilmente 
despedaçada pela impaciência dos 
pobres e oprimidos, acaba por atear o 
fogo à lenha adormecida e por precipi-
tar a sua própria sepultura.
Nos crachás dos principais rostos 
dessas ditaduras, desfila um discurso 
poluído de cinismo. Esses crachás, 
ornamentados com nojento festim de 
bajulação protagonizado pelos gen-
darmes da corte, estão timbrados com 
a mais abjecta hipocrisia ocidental. 
Sufocados pela corrupção e pelo dese-
jo paranóico de armazenarem fortuna 
mesmo depois de descerem à cova, os 
nossos tiranos não se apercebem mas, 
acabam por se transformar em prisio-
neiros de si próprios. Não lhes ficaria mal, 
por isso, aprender com a grandeza moral 
dos sul-africanos, seguir o exemplo de cul-
tura democrática dada pelos ghanenses ou 
inspirar-se na experiência de boa governa-
ção de Cabo-Verde.  Não lhes ficaria  nada 
mal...

Os egípcios já não 
suportavam a 
pobreza e o obsceno 
corte de quilómetros 
de estrada sempre 
que Moubarak se 
dispunha a sair 
do palácio com 
o seu cortejo de 
limusines...
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Ao décimo diA de protestos no 
Egipto, a violência intensificou-se 
com confrontos na praça Tahir, co-
ração da contestação no Cairo, entre 
apoiantes de Hosni Mubarak e oposi-
tores ao regime que governa o país há 
29 anos, que resultaram em sete mor-
tos.
Durante o dia de quinta-feira, os con-
frontos não cessaram, com manifes-
tantes a ocuparem a principal praça 
do Cairo e cenas de tiroteio, que foram 
condenadas pela comunidade inter-
nacional.
Na quarta-feira, o balanço saldou-se 
em sete mortos, que se juntam aos 
pelo menos 300 mortos contabiliza-
dos durante a última semana, nas ma-
nifestações iniciadas a 25 de Janeiro, 
para reclamar a saída de Mubarak do 
poder.
Segundo o ministro da Saúde egíp-

cio, mais de 600 pessoas ficaram feri-
das quarta-feira, na praça de Tahrir, a 
grande maioria por arremesso de pe-
dras nos confrontos registado de ma-
nhã, após um período de acalmia du-
rante a madrugada. 
Efectivos do Exército egípcio que es-
tão a guardar uma das ruas de aces-
so à praça dispararam tiros para o ar 
quando algum manifestante de qual-
quer dos campos de aproximava, apa-
rentemente para tentar impedir que 
os confrontos alastrem a outras zonas 
da cidade.
Um tanque do Exército avançou de 
noite contra manifestantes pró-Mu-
barak, aos quais a TV oficial egípcia 
chama pró-estabilidade, num outro 
viaduto nas proximidades da Praça 
Tahrir.
No local ouviram-se também tiros iso-
lados e rajadas de metralhadora, apa-
rentemente disparados para o ar pe-
los militares. Trata-se da primeira vez, 
desde o início dos protestos, que os 

militares desencadeiam uma acção 
contra manifestantes.
O apelo do vice-presidente egípcio, 
Omar Suleiman, que condicionou o 
diálogo com a oposição ao fim dos 
protestos nas ruas, foi acolhido com 
indiferença, não parecendo haver uma 
intenção de retirada por parte dos opo-
sitores do regime, que, inclusivamen-
te, estavam a forçar as barricadas im-
postas pelos militares e a arremessar 
“cocktails” Molotov.
Antes dos confrontos da manhã de 
quarta-feira, e cujas consequências 
levaram o primeiro-ministro, Ahmad 
Chafic, a pedir desculpas aos cidadãos, 
o vice-presidente egípcio, Omar Sulei-
man, afirmou que as manifestações 
devem acabar para que possa começar 
o diálogo com a oposição, apelando 
aos manifestantes para que regressem 
a casa e respeitem o recolher obrigató-
rio.
 “Os participantes nas manifestações 
já passaram a sua mensagem”, assegu-

rou Suleiman, citado pela agência ofi-
cial MENA. 
Uma das principais figuras da oposi-
ção egípcia, Muhammad al-Baradai, 
procurou tranquilizar os Estados Uni-
dos e Israel, durante uma entrevista 
concedida na quarta-feira a uma ca-
deia televisiva norte-americana.
“A ideia de que o Egipto, quando for 
uma democracia, será hostil aos Esta-
dos Unidos e a Israel (…) é uma fic-
ção”, assegurou, em declarações à CBS 
News.
Al-Baradai, que recebeu o Prémio No-
bel da Paz pelo seu trabalho à frente da 
Agência Internacional da Energia Ató-
mica e que é apontado como o princi-
pal candidato à chefia do país, regres-
sou ao Cairo em Janeiro, pouco depois 
do início das manifestações, assumin-
do a liderança do movimento de con-
testação.
Face às manifestações, Hosni Muba-
rak anunciou que permaneceria no 
poder até Setembro, mês em que se 

A revolta da África Branca
Vulcões adormecidos lançam o pânico no mundo

Primeiro foi a Tunísia. O povo saiu à rua e obrigou Ben Ali a fugir para o exílio. Seguiram-se réplicas em quase toda a 
África Branca, a mais preocupante no Egipto, o principal aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente. Israel está alerta. 
A paz na região depende do que acontecer, nos próximos dias, no País dos Faraós, onde Mubarak resiste ao povo e aos 
apelos da comunidade internacional, que querem que abdique, voluntariamente, do Poder

realizarão eleições presidenciais, às 
quais não se apresentará, para asse-
gurara uma “transição pacífica”, e 
nomeou pela primeira vez um vice-
presidente, o chefe do serviço de in-
formações, Omar Suleiman.
A declaração de Mubarak não serenou 
os protestos, desencadeando novas 
manifestações dos que exigem a sua 
demissão. Ao mesmo tempo, mani-
festantes pró-Mubarak começaram a 
organizar-se a protagonizar cenas de 
violência contra os opositores ao re-
gime.
Na segunda-feira, sete dias depois do 
início dos protestos, as forças armadas 
do Egipto consideram “legítimas” as 
reivindicações do povo, diz um comu-
nicado oficial dos militares egípcios.
O governo cortou o acesso à internet, 
na sexta-feira, mas os egípcios estão a 
contornar o bloqueio com o recurso a 
velhas tecnologias, como faxes, rádios 
amadores e modems de sistema “dial-
up”.
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Marrocos
As autoridades marroquinas têm-se 
esforçado por evitar qualquer para-
lelo com as situações no Egipto e na 
Tunísia, com vários jornais próximos 
do poder a criticarem a ideia de tal 
“contágio”. A situação no Egipto do-
mina as primeiras páginas da maior 
parte dos jornais locais.
No domingo, o governo de Rabat 
desmentiu firmemente ter chamado 
as tropas colocadas no Sahara Oci-
dental para susterem eventuais ma-
nifestações nas cidades marroqui-
nas, como afirmou alguma imprensa 
de Espanha.

IéMen
O rastilho também pegou ao Iémen, 
com a população a sair para a rua a 
exigir a demissão do presidente Sa-
lehe, há quase trinta anos no poder. 
Temeroso, o até agora homem for-
te do Iémen, considerado, também, 
um dos aliados dos EUA, anunciou 
ao pais que não se recanditaria para 
além de 2013, quando termina o seu 
mandato, nem que iria passar o po-
der para o seu filho, como estava há 
muito previsto.
Os iemnitas têm programa mais um 
dia de constestação, a que deno-
minaram «Da Raiva» e o presidente 
ainda em exercício fez um apelo para 
que cancelem a contestação.
Segundo as agêencias internacio-
nais os manifestantes protestam 
contra o que dizem ser «a obscena 
pobreza no país, sobretudo entre 
uma cada vez maior população jo-
vem, sem perspectivas de vida».

sIrIa
Páginas na rede social Facebook, vá-
rios utilizadores no Twitter e fóruns 
de discussão na Web apelam à revo-
lução na Síria, na sexta-feira depois 
das orações, dia que surge denomina-
do como o “Dia da Ira Síria”. “Depois 
das orações de sexta-feira, será o pri-
meiro dia da ira para o orgulhoso povo 
sírio. Desobediência civil total em to-
das as cidades. Todas”, é o apelo que 
surge em árabe nas páginas do Face-
book, que não é autorizado na Síria. A 
primeira mensagem online foi coloca-
da no sábado. 
Na segunda-feira, o Presidente da Sí-
ria, em entrevista citada pelo Wall 
Street Journal, garantia que o país es-
tá imune a protestos populares como 
os que se estão a registar na Tunísia e 
no Egipto. Bashar al-Assad garantiu 
conhecer as necessidades do seu po-
vo e que os sírios estão todos unidos 
numa causa comum contra Israel.

JordânIa
A Frente de Acção Islâmica (FAI), 
principal partido da oposição na 
Jordânia, afirmou segunda-feira que 
quer reformas políticas, mas não uma 
mudança de regime, contrariamente 
ao Egipto.
“Reconhecemos a legitimidade dos 
hachemitas”, a família real jordana, 
afirmou o secretário-geral da FAI, 
Hamzeh Mansour, citado pela Fran-
ce Presse. 
O rei Abdallah II reuniu-se quarta-fei-
ra com o presidente do Senado, Taher 
Masri, e com membros da câmara al-
ta e prometeu avançar nas reformas 
políticas e económicas no reino, on-
de se têm realizado protestos contra 
a inflação e o desemprego.

argélIa
O ministro argelino do Interior 
Dahou Ould Kablia afirmou, numa 
entrevista ao diário francês Liberté, 
que nenhuma manifestação será au-
torizada pelas autoridades. No pas-
sado dia 22, a Polícia impediu uma 
marcha do RCD (Agrupamento para 
a Cultura e a Democracia), da oposi-
ção.
A Aliança, no poder, integra a Fren-
te de Libertação Nacional (conserva-
dor), o Agrupamento Nacional Demo-
crático (liberal), do primeiro-ministro 
Ahmed Ouyahia, e o Movimento da 
Sociedade para a Paz (islamista). 
Uma marcha em defesa do “fim do 
sistema” estava prevista realizar-se a 
12 de Fevereiro, em Argel, apelando a 
um nova Coordenação Nacional para a 
Mudança e a Democracia, que agrupa 
os movimentos de oposição e organi-
zações da sociedade civil. 

Protestos alastram a vários países

O derrube do regime de Ben Ali na Tunísia e as manifestações no Egipto estão 
a provocar um efeito borboleta em vários países árabes, podendo levar a uma 
contaminação generalizada na região.  
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Na Costa do MarfiM, mantém-se o 
impasse e o país continua mergulhado 
numa crise pós-eleitoral, como o pre-
sidente cessante, Laurent Gbago, a 
afirmar que as sanções da União Eco-
nómica e Monetária da África Ociden-
tal (UEMAO) contra a Costa do Marfim 
poderiam “partir” a organização. 
Desde as eleições presidenciais, reali-
zadas em 28 de Novembro, a França é 
acusada regularmente pelo campo de 
Gbagbo de estar por trás da mobiliza-
ção em favor do seu rival Alassane Ou-
attara, reconhecido pela quase tota-
lidade da comunidade internacional, 
contra o chefe de Estado cessante, 
que recusa ceder o poder.
A UEMAO retirou a Gbagbo a gestão 
das contas da Costa do Marfim no 
Banco Central da África Ocidental 
(BCAO), confiando-as a Ouattara, 
que, com os seus aliados estrangei-
ros, tenta asfixiar financeiramente o 
campo do seu adversário.
Gbagbo replicou requisitando as 
agências do BCAO na Costa do Mar-
fim.
“Todos os outros países membros [da 
UEMAO] têm um balanço deficitário 
face à Costa do Marfim. Nós somos o 

pulmão da economia da União. Sem 
a Costa do Marfim, a União não tem 
importância”, assegurou o presidente 
do FPC, durante uma reunião pública 
em Abidjan.
Affi N’Guessan criticou também a mo-
eda da África Ocidental, o franco CFA, 
designando-o como “instrumento de 
subjugação, de dominação, de sujei-
ção da França sobre o conjunto do seu 
império neo-colonial”.
Alassane Ouattara apelou no domingo 
aos contribuintes da Costa do Marfim 
para que “suspendam o pagamento 
de impostos”, numa nova tentativa de 
pressionar a saída do poder de Laurent 
Gbagbo, retirando-lhe o controlo da 
economia, noticiou a agência AFP.
“Em contrapartida, é pedido aos con-
tribuintes que continuem a apresentar 
as suas declarações no sentido de res-
peitar as suas obrigações face aos tex-
tos em vigor”, adianta o comunicado.
A União Económica e Monetária da 
África Ocidental (UEMOA), de que o 
BCEAO é banco emissor, concedeu a 
Alassane Ouattara a gestão das contas 
marfinenses do BCEAO e retirou a assi-
natura do chefe de Estado cessante.
Ouattara foi considerado vencedor 

das presidenciais da Costa do Marfim 
pela quase totalidade da comunidade 
internacional, que pressiona Gbagbo a 
deixar o poder, o que este recusa.
Com a diplomacia, até agora ineficaz, e 
a ameaça de uma intervenção militar, 
que de momento parece afastar-se, a 
asfixia financeira é a outra estratégia 
adoptada pela comunidade interna-
cional para afastar Gbagbo, visado 
com quase 90 por cento dos seus 
próximos por sanções financeiras da 
União Europeia (UE).
Entretanto, a União Africana decidiu 
sexta-feira criar um painel de chefes 
de Estado sobre a crise na Costa do 
Marfim, cujas decisões, conhecidas 
dentro de um mês, serão vinculati-
vas para as partes, relata a AFP. Mas 
esta comissão está a causar mal-estar 
entre os apoiantes de Gbagbo, por 
incluir o presidente do Burkina Faso, 
personalidade que jovem ministro 
dos Desportos do presidente derrota-
do não se cansa de considerar perso-
na non grata para a Costa do Marfim.
As Nações Unidas quantificam em 
271 as vítimas mortais das violências 
pós-eleitorais desde meados de De-
zembro.
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A embaixada de Angola no Egipto garantiu, em comunicado, que a comunidade 
angolana naquele país, composta maioritariamente por estudantes do sector dos 
petróleos, no Cairo e Mansur, “encontra-se bem e em perfeita segurança”

o presideNte dos estados Uni-
dos defendeu terça-feira, que a 
transição pacífica no Egipto deve 
começar já e conduzir a eleições li-
vres e justas.
Obama disse ainda que falou com 
Hosni Mubarak, que reconheceu 
que “o statu quo não é susten-
tável e que devem ser feitas 
mudanças”.
Vários líderes europeus exi-
gem que o governo egípcio 
comece imediatamente as re-
formas políticas e acabe com os 
ataques aos opositores, endurecen-
do a sua posição face ao presidente 
Hosni Mubarak, reporta a AP.
O primeiro-ministro britânico, Da-
vid Cameron, disse que o trabalho 
para um novo governo egípcio tem 
de ser “rápido, credível e tem de 
começar já”, enquanto o presiden-
te francês, Nicolas Sarkozy, insistiu 
que a mudança tem de começar 
“sem demoras”.
A chefe da diplomacia da União Eu-
ropeia, Catherine Ashton, afirmou 
que os europeus “foram muito cla-
ros com Mubarak, quanto a este ter 
de responder à vontade do povo».
O ex-presidente dos Estados Unidos 
Jimmy Carter afirmou segunda-fei-
ra que o presidente egípcio, Hosni 
Mubarak, “terá de sair” e abando-
nar o poder ao fim de 30 anos, por-
que assim o exige o povo.
Carter, que foi presidente dos EUA 
entre 1977 e 1981 e um protago-
nista chave do acordo de paz entre 
Egipto e Israel, em 1978, afirmou 
que a crise egípcia é um sismo po-
lítico, um “acontecimento que faz 
tremer a terra”.
Receoso com a situação no Egipto 
está o governo israelita. Na se-
gunda-feira, Israel fez chegar uma 
mensagem confidencial aos Esta-
dos Unidos e aos países europeus 
pedindo-lhes que apoiem o regime 
de Hosni Mubarak, noticiou o diário 
Haaretz.
Um despacho da agência AFP, que 
cita o jornal israelita, refere que, na 
mensagem, Israel sublinha que “é 

Comunidade internacional 
força Mubarak Mudança

pela asfixia económica 

Costa do Marfim

Lusa

Lusa

do interesse do ocidente (…) e do 
conjunto do Médio Oriente manter 
a estabilidade do regime no Egip-
to”, o único aliado de Israel e EUA 
no Médio Oriente.
O Egito e Israel celebraram em 1979 
um acordo de paz em troca da retira-
da (concretizada em 1982) de todos 
os territórios egípcios conquista-
dos pelo exército israelita durante a 
guerra de Junho de 1967.
No sábado, o presidente da Auto-
ridade Nacional Palestiniana, Mah-
mud Abbas, telefonou ao chefe de 
Estado egípcio, Hosni Mubarak, 
para lhe demonstrar a sua “solida-
riedade” e a sua esperança de que o 
país ultrapasse a contestação.
O Egipto, que faz fronteira com a 
Faixa de Gaza, desempenhou um 
papel importante nas conversações 
de paz entre israelitas e palestinia-
nos e tentou também conseguir 
a reconciliação entre a Fatah, do 
presidente Abbas, e o movimento 
islâmico Hamas.
Em Teerão, o chefe da diplomacia 
iraniana afirmou que a revolta po-
pular no Egipto pode criar um “Mé-
dio Oriente islâmico”, segundo a te-
levisão estatal do Irão, citada pela 
agência France Press.
 “Pelo que sei do grande povo revo-
lucionário do Egipto, que actual-
mente está a fazer História, tenho 
a certeza que irá desempenhar 
um papel na criação de um Médio 
Oriente islâmico para todos os que 
procuram justiça, liberdade e inde-
pendência”, afirmou. 

aLi aBdULLaH saLeH
o presidente do iemen  tem 
medo do «dia da raiva»

eL BasHir
perseguido pelo tpi aceitou o 
referendo que diviu o sudão

saLVa Kiir
o grande vencedor da luta pela 
sessessão do maior país africano

BeN aLi
pôs-se ao fresco e os tunisinos 
exigem o seu julgamento

HosNi MUBaraK
só aceita sair em setembro mas 
o povo quer que saia já!
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Cabo Verde realiza este domin-
go as quintas eleições legislativas, 
desde a abertura democrática em 
1991, que podem confirmar a bi-
polarização dos últimos vinte anos, 
entre o Partido Africano da Inde-
pendência de Cabo Verde (PAICV) 
e o Movimento para a Democracia 
(MpD), ou ainda a renovação políti-
ca com um melhor desempenho da 
União Cabo-Verdiana Independente 
e Democrática (UCID). Cinco par-
tidos disputam estas eleições, mas 
as sondagens dão como prováveis 
vencedores as duas principais for-
mações políticas, dependendo de 
quem as encomendou. O Partido do 
Trabalho e Solidariedade e Partido 
Social Democrata são os outros dois 
concorrentes. 
O total de eleitores cabo-verdianos 
recenseados para as eleições legisla-
tivas  e presidenciais de 2011 ascen-
de a 309.617, menos 4,5% do que o 
universo eleitoral de 2005. 
No exterior estão recenseados 
37.645 eleitores, sendo que a co-
munidade  cabo-verdiana residente 
em Portugal representa a maioria 
dos recenseados  (12.614), seguida 
pela comunidade nos Estados Uni-
dos (7.700), França (3.987),  Itália 
(2.337), Holanda (1.268) e Espanha 
(1.236).
Em Angola, segundo o último recen-
seamento, estão aptos a votar 2.178 
cidadãos cabo-verdianos, número 
que representa a segunda maior 
contribuição eleitoral em África, 
logo a seguir a São Tomé e Príncipe.
A maior parte dos cabo-verdianos 

em Angola chegaram ao país ainda 
no tempo colonial, como trabalha-
dores, ou são descendentes destes 
e foram mantendo uma ligação às 
origens alicerçada na música ou na 
gastronomia do arquipélago.
Num país insular, com nove ilhas 
habitadas, sem recursos  mas que 
tem sido referência em termos de 
boa governação, sobretudo nos 
últimos dez anos (PAI-
CV), que lhe tem valido 
substanciais apoios in-
ternacionais para o seu 
desenvolvimento, a falta 
de emprego, de habita-
ção social, de formação 
profissional e protecção 
social apresentam-se 
como os grandes desa-
fios do futuro de Cabo 
Verde  que pode passar 
por uma maior aproxi-
mação à União Europeia 
e mudança da política 
monetária. 
 Apesar de ser um exem-
plo em África, a cam-
panha eleitoral atingiu 
níveis de conflitualidade 
que obrigaram a presi-
dente da Comissão Na-
cional de Eleições (CNE), 
Rosa Vicente, a apelar à 
calma e serenidade, de-
pois das trocas de acusa-
ções de compra de votos, agressões 
e destruição de material de campa-
nha, entre militantes e apoiantes do 
PAICV e MpD.
O MpD denunciou o PAICV de estar 

Em Angola estão 
aptos a votar 2.178 
cidadãos cabo 
verdianos, número 
que apresenta a 
segunda maior 
contribuição em 
África

Um oásis em África
CABO VERDE vai a votos

O pREsiDEntE DA UniãO Cabo-
Verdiana Independente e Demo-
crática (UCID), António Monteiro, 
fixou em seis ou sete deputados o 
“objectivo mínimo” para as elei-
ções legislativas deste domingo.
“Contamos repetir o feito de 2006, 
quando concorremos somente (no 
círculo eleitoral) em São Vicente. 
Desta feita, queremos aumentar o 
nosso ‘score’, queremos ter, como 
nosso objectivo mínimo, seis ou 
sete deputados”, disse António 
Monteiro.
Líder da UCID desde 1997, António 
Monteiro tornou-se em 2006 o ros-
to da renovação política em Cabo 
Verde - governado alternadamente 
nos últimos 20 anos pelo Movimen-

to para a Democracia (1991/2001) 
e o Partido Africano de Indepen-
dência de Cabo Verde (2001/2011) 
-, ao eleger dois deputados.
Em Cabo Verde, o mínimo para a 
formação de um grupo parlamen-
tar são cinco deputados, e António 
Monteiro declara-se optimista, até 
porque agora concorre a 10 dos 13 
círculos eleitorais.
“No último congresso, em Julho de 
2009, a UCID decidiu que não par-
ticiparíamos em nenhum governo 
de coligação. No entanto, se con-
seguirmos o número de deputados 
que pretendemos, seis ou sete, 
estaremos disponíveis para fazer 
acordos pontuais com o PAICV ou 
o MpD - não nos interessa qual o 

partido, porque a nós o que in-
teressa é Cabo Verde -, e dentro 
daquilo que for razoável e bom 
para Cabo Verde nós estaremos 
sempre disponíveis”, frisou.
Quanto às propostas eleitorais 
que distinguem a UCID dos de-
mais partidos, António Monteiro 
identifica o combate ao desem-
prego, através de incentivos 
fiscais, o reforço da formação 
profissional e a aposta no ensi-
no técnico, na justiça e na segu-
rança.
Domingo saber-se-á a resposta 
à pergunta se a entrada há cinco 
anos no parlamento constituiu 
o primeiro sinal de renovação 
política. 

União Cabo-Verdiana independente e Democrática quer confirmar renovação
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Oito cidadãos etíopes morreram asfixiados num camião 
contentor e outros quatro estão internados no hospital rural 
de Mocuba, província da Zambézia, centro de Moçambique, 
disse ontem à agência Lusa fonte policial

a “forjar um incidente”, que poste-
riormente seria atribuído a “pesso-
as ligadas ao Mpd”. Em causa está 
a alegada compra de votos, com 
retenção de bilhetes de identidade 
e a garantia, dos dois partidos, em 
endereçar à Comissão Nacional de 
Eleições e autoridades judiciais as 
respectivas queixas-crime.
Um dos episódios mais marcantes 
das acusações foi a situação regista-
da a 18 de Janeiro na empresa dis-
tribuidora de electricidade, Electra, 
quando um apagão obrigou à sus-
pensão, por 20 minutos, do debate 
entre os líderes do PAICV e primeiro-
ministro José Maria Neves, e do MpD 
e antigo chefe de Governo, Carlos 
Veiga.
O PAICV atribuiu a autoria do apa-
gão a “uma pessoa ligada ao MpD”, 
tendo o Ministério da Indústria e 
Energia distribuído dias depois à 
imprensa dois despachos da admi-
nistração da Electra, em que além 
de identificar os alegados responsá-
veis pelo incidente, informava ter-
lhes sido instaurado um processo 
disciplinar, e ter sido comunicado o 
sucedido às autoridades judiciais.
Relativamente ao anúncio pelo líder 
do MpD sobre a existência de uma 
sondagem que garante a maioria 
absoluta à oposição, o PAICV con-
sidera que se trata de um estudo de 
opinião “que nunca existiu e que só 
existe na mente dos mpdistas e dos 
carlosveiguistas”. A sondagem di-
vulgada por Carlos Veiga atribui 54 
por cento das intenções de voto ao 
MpD e 36 ao PAICV.
Em resposta, José Maria das Neves 
disse que a divulgação da sondagem 
demonstra o desespero de Carlos Vei-
ga, “porque vai perder as eleições”. 
O ainda primeiro-ministro avançou 
mesmo que na única sondagem que 
existe Carlos Veiga é o líder político 
com maior nível de rejeição, atrás do 
líder da UCID.
“A sondagem que existe diz que 
neste momento ele é o líder mais 
mal avaliado em Cabo Verde. Ele está 
atrás do líder da UCID. E a sondagem 
diz ainda que o seu partido terá a 
maior derrota que já teve desde de 
2001. E é por isso que vem divulgar 
uma sondagem que ninguém viu, 
ninguém conhece”, criticou.
Cabo Verde realiza eleições legis-
lativas no domingo, 6, e o PAICV 
detém actualmente a maioria abso-
luta no parlamento, com 41 depu-
tados, enquanto o MpD detém 29 
assentos. Os restantes dois lugares 
foram obtidos pela União Cabo-Ver-
diana Independente e Democrática 
(UCID).
Por volta do mês de Agosto, os 
cabo-verdianos voltam às urnas 
para eleger um novo Presidente da 
República,  cargo ocupado actual-
mente e desde Março de 2001 por 
Pedro Pires, um histórico do PAICV 
que já foi primeiro-ministro.

CABO VERDE AtingiU um Índi-
ce de Desenvolvimento Humano 
(IDH) superior a países ricos em 
recursos como Angola ou Nigéria 
e integra o grupo dos países com 
desenvolvimento médio, onde 
figuram a África do Sul, as Maldi-
vas ou a Indonésia.
Os indicadores são do relatório 
de 2010 do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e sustentam também 
eles a “máxima” que começou a 
ser usada nos meios diplomáticos 
internacionais em relação a Cabo 
Verde: “no resources, no proble-
ms” (“sem recursos, sem proble-
mas”).
O arquipélago ocupa a posição 
118, em 169 países, e está no 
mesmo grupo que a África do Sul, 
que tem a posição 110, e acima, 
por exemplo, de Angola e Nigé-
ria, que no grupo de países com 
desenvolvimento humano baixo, 
ocupam as posições 146 e 142, 
respectivamente.
Petra Lantz, coordenadora resi-
dente do Sistema da ONU em Cabo 
Verde, afirmava recentemente 
que este “é, de facto, um país 
único. Está no caminho correcto 
e tem a certeza do dever cumpri-
do. Muitos outros, com recursos 
naturais, estão longe de alcançar 
os resultados cabo-verdianos”.
Segundo os dados mais recentes, 
Cabo Verde conseguiu reduzir a 
percentagem da população mais 
pobre de 49 por cento, em 1990, 
para 26 por cento, em 2007, e 
para em torno de 24 por cento em 
2009.

A educação primária universal, 
segundo os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio (ODM), 
está a níveis do “primeiro mun-
do”, nas palavras da mesma res-
ponsável, pois existe uma taxa de 
escolaridade “de mais de 90 por 
cento”, quando em 1990 era de 
72 por cento.
Na área da saúde, se em 1995 
morreram 95 mães por cada 100 
mil partos, em 2007 este número 
baixou para 16.
A responsável da ONU na Cidade 
da Praia, avisava, porém, que há 
ainda muito caminho a percorrer 
e que as autoridades locais não 
devem perder de vista os proble-
mas que ainda subsistem, “e que 
são muitos”.
O desemprego (13 por cento, 
segundo a nova metodologia do 
Instituto Nacional de Estatísticas 
(INE) cabo-verdiano, 23 por cen-
to de acordo com o método anti-
go) é dos pontos mais negativos, 
ainda para mais tendo em conta 
que há uma grande percentagem 
de emprego instável.
Em 2008, segundo o relatório da 
ONU, 46 por cento da população 
não tinha acesso a serviços de sa-
neamento básico e 16 por cento a 
água potável. 
Mas Cabo Verde pode atingir to-
dos os objectivos do milénio até 
2015 e “o mundo deve estudar o 
país que, sem recursos, recorren-
do à boa governação e gestão de 
fundos, conseguiu demonstrar 
que o desenvolvimento é possí-
vel”, sustentou a responsável da 
ONU.

O Ex-pREsiDEntE sul-africano 
Nelson Mandela, que ficou  in-
ternado dois dias da semana 
passada por uma infecção res-
piratória, “está bem”,  segundo 
assegurou ontem, quinta-feira, 
o Governo, reiterando as pro-
messas de divulgar boletins de 
saúde regulares. 
 “ Segundo as últimas informa-
ções que dispusemos, o ex - Pre-
sidente Nelson Mandela está 

bem”, declarou Collins Chabane, 
ministro junto da Presidência, 
durante uma conferência de im-
prensa em Pretória.
 “Os médicos que cuidam da sua 
saúde, afirmaram que ele reage 
bem aos tratamentos”, assegu-
rando que os médicos militares 
- responsáveis da saúde dos Che-
fes de Estado e ex-Chefe de Esta-
do dão notícias regularmente do 
herói da luta anti-apartheid.
Essas declarações surgem após 
novos erros nos comunicados 
oficiais sobre o estado de saúde 

de Nelson Mandela, 92 anos, 
uma  preocupação de todos 

os sul-africanos por causa 
da sua enorme populari-
dade.
Durante a sua admis-
são no hospital a 26 de 
Janeiro, a Fundação 
Mandela, que cuida das 
suas obras de caridade, 
tinha indicado que ele 

se submeteu a “exames 
de rotina” antes de se re-

meter num profundo silêncio 
durante dois dias.

Esse silêncio tinha alimentado 
as especulações e o governo ha-
via tomado mão a 28 de Janeiro, 

prometendo manter a Nação 
informada sobre a saúde 

do homem político 
mais venerado do 

país.

O gOVERnO sEnEgAlês decidiu 
diminuir os preços de alguns gé-
neros de primeira necessidade 
para fazer face à crise mundial, 
noticiou a imprensa local citan-
do o  director do Comércio Inter-
no, El Hadj Alioune Diouf.
Diouf disse à margem duma reu-
nião do Conselho Nacional do 
Consumo que “para fazer face à 
situação, decidimos o bloqueio 
e a redução dos preços de pro-
dutos como o leite, a cebola e o 
tomate”.
“Propusemos que os géneros 
de consumo estejam no regime 
da homologação dos preços. Os 
serviços competentes vão efec-
tuar no fim-de-semana uma 
operação de supervisão para fa-
zer respeitar no terreno a aplica-

ção normal dos preços fixados”, 
afirmou.
Também o ministro do Comércio, 
Amadou Niang, declarou que o 
Governo iria  “ voltar ao regime 
liberal dos preços em vigor des-
de 1994, através de medidas que 
visam administrá-los “ e, segun-
do ele, esta decisão é importan-
te para os consumidores.
“Dentro de alguns dias, o preço 
do arroz local será fixado. Vamos 
fixar preços muito baixos”, disse 
Niang, acrescentando que “ as 
dificuldades notadas no abas-
tecimento do açúcar se explicam 
pelas especulações”.
Segundo o Governo, uma deci-
são sobre os preços que estarão 
doravante em vigor será  hoje 
divulgada.

Sem recurso,
sem problemas

Mandela “está bem”

Senegal baixa preços 
dos alimentos

Efeitos do Magrebe?

Índice de desenvolvimento
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Mundo

“- Que me trazes aí, pequeno?
- É para o carneiro, pai.
- Qual carneiro?
Como é que não compreendia? O 
garoto estava quase a chorar, mas 
conseguiu conter-se e explicou tu-
do àquele pai embrutecido pela mi-
séria, escravo de uma fatalidade ri-
gorosa e cruel.
Chaktour olhou o filho com espan-
to e piedade. Não disse nada. No seu 
espírito continuamente atormen-
tado, já não havia lugar para uma 
nova dor. Sentia-se simplesmente 
esmagado pelo gesto do filho. Com-
preendia agora que nesta criança – 
da sua carne e do seu sangue – se 
estava a formar uma miséria cons-
ciente e real de que ainda não se ti-
nha apercebido e que para sempre 
ficaria ligada à sua.
- A festa não é para nós, meu filho -, 
disse ele. – Nós somos pobres.
O garoto chorou, chorou amarga-
mente.
- Não me interessa; quero um car-
neiro.
- Somos pobres -, repetiu Chaktour.
- Somos pobres porquê? – pergun-
tou a criança.
A criança estava sempre à espera 
que lhe explicassem porque eram 
pobres. Deixara de chorar, mas ain-
da havia muitas lágrimas dentro de 
si, todas as lágrimas das crianças 
miseráveis cujos sonhos são traídos 
pela vida.
- Escuta, pequeno, vai-te sentar 
num canto e deixa-me trabalhar. Se 
somos pobres é porque Deus nos es-
queceu, meu filho.
- Deus! -, exclamou a criança – E 
quando se lembrará ele de nós, meu 
pai?
- Quando Deus esquece alguém, é 
para sempre.”
Este excerto de «Os Homens Esque-
cidos de Deus», do escritor egípcio 
Albert Cossery retrata a miséria cró-
nica do seu país que serviu de ras-
tilho aos tumultos que se verificam 
há duas semanas nas principais ci-
dades do Egipto.
As manifestações que derrubaram o 
regime de Ben Ali na Tunísia servi-
ram de detonador a um povo aban-
donado, não por Deus, mas pelos 
governantes, pela sociedade que, 
no contexto do romance de Cos-
sery, não abrange os pobres, a gran-
de maioria da população. “
As personagens que o escritor egíp-
cio, falecido em 2008, retrata em 
vários romances, conheceu-as “nas 
ruas pobres do Cairo” e hoje recla-
mam protagonismo para quebrar 

um ciclo esmagador de pobreza e 
fome.
Foi este povo “pacífico, que não 
sente ódio” e que “na pior das misé-
rias, encontra o modo de ser alegre 
e sarcástico em relação ao mundo 
que o rodeia”, como o caracteriza 
Albert Cossery, que se cansou e dis-
se basta.
“Para mim, viver vai significar com-
bater. Desde agora e para sempre, 
combater os poderes bárbaros que 
fazem com que as crianças do povo 
andem descalças e que os homens 
do povo tenham que pedir esmo-
la na rua, ou aceitem trabalhos de 
escravo que nem sequer lhes garan-
tem o pão de cada dia”.
Albert Cossery, que segundo o es-
critor americano Henry Miller des-
crevia como nenhum outro “de 
forma pungente e implacável a 
existência das grandes multidões 
submersas”, atingindo “abismos 
de desespero, degradação e resig-
nação que nem Gorki ou Dostoie-
vski representaram”, tinha uma 
visão crua e quase profética da rea-
lidade. As suas narrativas e perso-
nagens encaixam no Cairo da sua 
infância, habitado por 1 milhão e 
800 mil habitantes, como no Cai-
ro sobre 30 anos de governação de 
Hosni Mubarak, povoado por “16 
milhões de almas”, e que se cansa-
ram da indiferença de quem os go-
verna.
“- O governo – disse Rachwan Kas-
sem – não tem endereço. Ninguém 
sabe onde mora e nunca ninguém 
o viu.
- No entanto, ele existe – disse Ab-
del Al.
- Quem sabe? – perguntou Ahmed 
Safa. – Não se tem a certeza de na-
da, neste mundo.
- Então, porque escreveste esta car-
ta ao governo, se não tinhas a cer-
teza da sua existência? – perguntou 
Bayoumi.
- Foram vocês que me pediram – 
respondeu Safa. – O que é que te-
nho a ver com isso? A morada do 
governo é uma coisa escrever a car-
ta é outra.
- Vamos enviá-la para a esquadra da 
polícia de Manchié – disse Abdel Al. 
– Encarregar-se-ão de a remeter pa-
ra o governo. Suponho que sabem o 
endereço”.
Depois da Tunísia e do Egipto, onde 
uma juventude instruída, mas sem 
perspectivas de futuro acordou, os 
cidadãos de outros países africanos 
começaram a escrever as “cartas” 
que os libertarão.

O presidente da Venezuela, Hu-
go Chávez, pediu perdão aos ve-
nezuelanos, na quarta-feira, pe-
los erros cometidos durante os 12 
anos do seu governo e agradeceu 
a persistência e apoio dos cida-
dãos à revolução bolivariana.
“Peço perdão pelas minhas fa-
lhas, pelos meus er-
ros, mas acredito que 
além das falhas destes 
12 anos, assumimos 
uma responsabilidade 
que pretendeu sempre 
estar à altura da espe-

rança que hoje quero que reno-
vemos”, disse.
Hugo Chávez falava durante um 
dos actos convocados para assi-
nalar o 12º aniversário do 2 de 
Fevereiro de 1999, data em que 
assumiu pela primeira vez a pre-
sidência da Venezuela. As come-

morações prolongam-
se até sexta-feira, 
quando passam 19 
anos sobre o fracassa-
do golpe liderado por 
Hugo Chávez contra o 
então Presidente Car-

los Andrés Pérez (04 de Feverei-
ro de 1992).
“Renovemos tudo para continu-
ar a avançar pelo rumo que o po-
vo indica (...). O que deve ocorrer 
é que o Presidente seja, cada dia, 
menos governo e o povo assuma 
mais o governo”, disse.
Hugo Chávez definiu como prio-
ridade para o seu governo conse-
guir que “todo o venezuelano ca-
minhe pelas ruas sem receio de 
ser assaltado ou de levar um tiro” 
e “cada família venezuelana te-
nha uma casa”.

A viagem do papa ao Reino Unido 
em Setembro do ano passado foi 
em parte financiada por fundos 
públicos de ajuda ao desenvolvi-
mento de países pobres, de acor-
do com um relatório parlamentar 
publicado hoje.
Os deputados encontraram 
este financiamento “surpre-
endente” ao examinarem as 
contas de 2010 do Departa-
mento para o Desenvolvi-
mento Internacional.
Um porta-voz do departa-
mento explicou que a atri-
buição de fundos à visita do 
papa, cerca de 2,2 milhões 
de euros, foi “um reconheci-
mento do papel da igreja ca-

tólica como um contribuidor im-
portante nos serviços de saúde e 
educação dos países em vias de 
desenvolvimento”.
A visita de quatro dias de Bento 
XVI ao Reino Unido custou cer-

ca de 11 milhões de euros aos 
contribuintes britânicos, tendo 
o restante sido suportado pela 
igreja católica.
“As pessoas ficarão surpreendi-
das, tal como nós, ao descobrir 

que dinheiro britânico desti-
nado a ajuda foi utilizado pa-
ra financiar a visita do papa”, 
afirmou o deputado que co-
ordena o Departamento para 
o Desenvolvimento Interna-
cional, Malcolm Bruce, cita-
do pela AFP.
“O governo tem que explicar 
para que serviu exactamen-
te este dinheiro e como irá 
reentrar nas contas da ajuda 
externa”, acrescentou.

A polícia suíça divulgou um ho-
mem de 54 anos admitiu ter abu-
sado de mais de 100 crianças 
portadoras de deficiência, que 
residiam em lares na Suíça e na 
Alemanha. 
A polícia do cantão de Berna pre-
cisou que os abusos ocorreram em 
nove instituições diferentes, onde 

o homem, cuja identidade não foi 
divulgada, trabalhava como tera-
peuta desde a década de 80.
A responsável pela unidade espe-
cial de investigação da polícia de 
Berna, Gabriele Berger, indicou, 
em declarações à comunicação 
social local, que existem provas 
contra o alegado pedófilo, nome-

adamente fotografias e vários fil-
mes em vídeo que documentam 
os abusos.
A polícia acrescentou que o ho-
mem foi detido em Abril do ano 
passado na sua residência. Desde 
então, tem estado preso a aguar-
dar os desenvolvimentos da in-
vestigação policial.

As cartas
Chávez pede perdão
pelos erros do seu governo

Viagem do Papa paga em parte 
com dinheiro para países pobres

Terapeuta abusou de mais 
de 100 crianças deficientes

Paralelos                     
Por Isabel Costa Bordalo 

Mensagem dirigida aos venezuelanos

Deputados britânicos surpreendidos

Detido na Suíça
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Há expressões idiomáticas 
gostosas. São frases curtas, com 
graça, com som, que dizem, 
muitas vezes, o indizível. São lo-
cuções que identificam países, 
Culturas, povos, modos de viver 
e sentir.
Há duas de que gosto imenso. 
Uma, angolana. Outra, italiana. 
A primeira é objectiva e transmi-
te uma musicalidade e um esta-
do de alma inebriantes.
Quem nunca ouviu, da boca de 
alguém que é próximo, ti gosto 
bué? A sua musicalidade, quan-
do sussurrada ao ouvido, sabe 
a poema. A gente ouve e re-
fastela-se… É uma daquelas 
expressões que não consen-
tem mentira; que não se di-
zem por dá cá aquela palha.
Eu acho…
Ao pé desta maneira de ma-
nifestar apreço e carinho o «i 
love you» não passa de cons-
trução lexical de terceira ca-
tegoria.
Quanto à expressão italiana, e 
também pelas mesmas razões 
– musicalidade, linguagem 
gestual, teatralidade, espon-
taneidade – sou fã danado do 
«Mama mia! Ma... che cosa 
dire? Che cosa fare?»
Por que é que hoje me deu 
para idiomatismos?
Imaginem que dei comigo à 
cata da melhor forma de dizer 
mais umas quantas coisas so-
bre a FAF, as Palancas Negras, 
as Welwitchias, o CHAN, os di-
rigentes, o futebol, etc., etc., 
sem cair na chatice da repe-
tição, para não cansar, pois, 
temo, poderá haver por aí 
quem cuide que ando armado 
em moralista lançando ester-
co na ventoinha só porque gos-
to de espalhar mau cheiro…
Longe de mim tal propósito. A 
dificuldade não está na aborda-
gem aos temas, que nascem, se-
manalmente, como cogumelos. 
Se tomo estes cuidados é porque 
não quero dar argumentos para 
que me acusem de estar sempre 
a misturar odores e a bater no 
ceguinho.
No refúgio dos provérbios e das 
expressões idiomáticas encon-
tra-se, às vezes, a inspiração 
para se dizer o que se pensa sem 
ser fastidioso.

Evidentemente que à FAF não 
se aplica o ti gosto bué, mas, o 
«Mama mia! Ma… che cosa dire? 
Che cosa fare?» fica-lhe bem.
Reparem:
Depois do protesto da Namíbia, 
as/os três atletas, sobre as/os 
quais recaía a suspeita de pude-
rem ser considerados homens,  
foram retiradas, pela FAF, do 
encontro da segunda mão, em 
Windhoek.
Perante esta cambalhota não  
encontro expressão mais ajus-
tada para definir o meu espanto 
que não seja recorrer a uma 
língua com uma musicalida-
de e teatralidade extraordi-
nárias.
Imaginem uma cena assim:
-- Mama mia, Alvarito! Ma… 
che cosa dire Augusto Manuel? 
Che cosa fare Justino?
Patrícia, autora dos dois golos 
de Angola, no primeiro jogo, 
disse ao NJ (21/1/2011): 
«(…)Se acham que não sou 
mulher, então, façam os exa-
mes (…) pessoalmente vou 
tentar fazer mais golos (…) 
uma jogadora não deve ouvir 
o público».
Depois de afirmações tão ca-
tegóricas salta o selecciona-
dor – o mesmo que desafiou 
as namibianas a entrarem no 
balneário das angolanas para 
verem tudo em «su sítio» – a jus-
tificar que as três não foram con-
vocadas para o jogo por razões 
de natureza muito respeitável, 
do foro íntimo, concretamente, 
o seu estado psicológico.
Dá para acreditar nisto? Não 
dá…
O que toda a gente ficou a pensar 
foi que, na verdade, a Namíbia teve 
razão quando pôs em dúvida o gé-
nero das três jogadoras angolanas. 
Por isso jogou a segunda mão sob 
protesto; por isso, também, Angola 
as deixou na bancada.
Se juntarmos esta cena ao facto de 
Nandinho, jogador promessa de 
2009 e Mabiná não irem ao CHAN, 
por razões que têm quase tudo de 
traquinice e nada de aceitável, 
não fica mal dizer-se que, por via 
disto e mais aquilo, do passado, 
presente e futuro, esta Federa-
ção Angolana anda a empurrar o 
futebol com a barriga.
Até quando?

A selecção nAcionAl estreia-
se no Chan-2011 defrontando, na 
segunda-feira, em Port Sudan, a Tu-
nísia, um dos adversários da fase de 
grupos da competição reservada a 
atleta que militam nos campeonatos 
dos seus países.
O encontro está a ser aguardado com 
grande expectativa, não só por ser o 
primeiro de Angola na prova, como 
também pelo facto de ser a estreia de 
Lito Vidigal, treinador que foi con-
tratado na véspera da preparação da 
selecção, no início de Janeiro.

A favor das Palancas Negras poderá 
estar a preparação «conturbada» por 
que passou o seu adversário, devi-
do à instabilidade que se regista na 
Tunísia, que «amputou» o programa 
de preparação da sua selecção e viu 
o seleccionador apresentar a demis-
são.
O Senegal e Ruanda são os outros 
adversários das Palancas Negras, no 
Grupo D. O duelo com os senegaleses 
será no dia 11, também na cidade do 
Port Sudan; enquanto o último jogo 
da fase de grupos será em Hilal, a 15 

de Fevereiro, frente ao Ruanda.
A passagem à fase seguinte é o que 
a direcção da Federação pediu ao 
elenco de Lito Vidigal, seleccionador 
nacional.
Os 23 eleitos de Lito Vidigal:
Lamá, Wilson e Lambito (guarda-
redes); Nuno, Mingo Bille, Dany 
Massunguna, Kali, Nary, Fabrício, 
Pataca e Amaro (defesas); Avex, Bre-
co, Zé Kalanga, Osório, Chara, Hugo, 
Adawa, Vado e Job (médios); Love 
Kabungula, João Martins e Santana 
(avançados).

ArritmiasArritmias
manuel antónio

com a barriga...
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Angola-Tunísia
na estreia das palancas

FAF garante 68.000 usd por jogador!

Na segunda-feira

Dinheiro com fartura…

em Tempo de crise a FAF garante 
68 mil dólares para cada jogador das 
Palancas Negras, caso a campanha 
do CHAN termine com a conquista 
do troféu.
Depois de vários encontros fracas-
sados em Luanda, a direcção da 
Federação Angolana de Futebol e os 
atletas acertaram, no Brasil, os pré-
mios relacionados com a presença 
da selecção no Sudão, onde a equi-
pa nacional já se encontra 
para disputar uma com-
petição sem história no 
Continente.
Diante da resistência 
que encontrou, a direc-
ção de Justino Fernan-
des teve de recorrer a 
recursos «sentimentais», 

como o da «crise financeira» que 
vive o seu organismo, para fazer 
com que os jogadores recuassem da 
ideia dos seis mil dólares por parti-
da para a primeira fase do certame, 
que comporta três jogos. 
Desta forma, para a etapa de gru-
pos, ficou acertada a quantia de 
três mil dólares, sendo que a qua-
lificação para os quartos-de-final 
valerá a cada atleta oito mil dólares. 

Caso as Palancas Negras 
passem às meias-finais 
da prova, cada atleta 
receberá doze mil dó-
lares.
A qualificação para 
a final valerá quinze 

mil dólares, enquanto a 
conquista da prova «cus-

ta» aos cofres do Estado 30 mil dó-
lares, o que perfaz 68 mil dólares de 
premiação para cada atleta.
Para além destes valores, os atletas 
embolsarão, cada um, cem dóla-
res diários durante o percurso das 
Palancas no Chan, o mesmo valor 
que a Federação pagou aos jogado-
res durante o estágio efectuado no 
Brasil.
Realce para o facto de, até ao regres-
so a Luanda, na semana passada, a 
FAF ter pago todas as dívidas que 
tinha para com os jogadores, par-
ticularmente a do apuramento ao 
CHAN (dez mil dólares por cabeça) e 
do estágio que a selecção nacional 
efectuou, em Dezembro último, no 
Lubango, Huíla.

Álvaro victória

Desporto
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Angola caiu abruptamento no Ranking-FIFA referente ao mês de Janeiro -- era 86.ª 
e passou para 107.ª posição.  O Ghana, em 15.º lugar, é a melhor selecção africana; 
a Espanha continua a liderar a tabela 

Afrotaças

Bai-Basket 

Escola Norberto de Castro

Vitória histórica do Rec. Caála

1.º de Agosto-Libolo 
e Interclube-Petro

Dois jogadores no Rio Ave

O ReCReAtIVO DA CAáLA estreou-
se da melhor forma nas Afrotaças, ao 
vencer domingo, no Estádio dos Kuri-
cutelas, no Huambo, o Saint George, 
da Etiópia, por 2-0, abrindo grandes 
posssibilidades de a equipa angolana 

passar à eliminatória.
Complicada será a tarefa do ASA, no 
jogo da segunda-mão, na próxima 
semana, depois de ter permitido 
o empate (0-0), no mesmo dia, na 
Cidadela, diante do Sofapaka, do 

Quénia, jogo que marcou o regres-
so dos aviadores às competições 
africanas.
O campeão nacional, Interclube, 
folgou na primeira eliminatória de 
acesso à fase de grupos da Liga, em 

função da desistência do Township, 
do Botswana.
 O 1.º de Agosto, terceiro classificado 
do Girabola, ficou isento da primeira 
eliminatória da Taça CAF, conhecida 
também por Troféu Nelson Mandela

O 1.º De AgOstO DefROntA hoje, na 
Cidadela, o Recreativo do Libolo, para a 
quarta jornada do campeonato nacional 
de basquetebol e, no 28 de Fevereiro, o 
Interclube mede forças com o Petro de 
Luanda.
Trata-se de jogos que deverão mexer com 
o topo da classificação do Bai-Basket, 
liderado pelos militares, que somam 27 
pontos, contra os 25 do segundo clas-

sificado, o Libolo, que tem menos um 
jogo.
Por se definir está o protesto apresenta-
do pelo Sporting de Cabinda.
A equipa orientada pelo técnico Alberto 
Carvalho, “Ginguba”, reclama pontos na 
«secretaria», depois de não se ter reali-
zado o jogo com o Petro, na semana pas-
sada, devido à chuva que caiu abundan-
temente na província petrolífera.

DePOIs DO ReLAtIVO sucesso de 
Geraldo, no Coritiba, do Brasil, o 
Complexo Norberto de Castro en-
viou, na semana passada, dois jo-
vens jogadores para serem observa-
dos pelo Rio Ave, equipa da primeira 
divisão de Portugal.
Trata-se de Garcia e Paiso, ambos de 
18 anos, que despertaram a atenção 
do presidente do clube português, 
aquando da sua passagem por An-
gola, o ano passado. 
Os dois jogadores foram preponde-
rantes no plantel júnior do clube 
Norberto de Castro, que competiu 
no último campeonato nacional da 
segunda divisão, vulgo Segundona, 
tendo terminado na terceira posi-
ção.
Nos próximos dias, a direcção do 
Complexo deverá enviar para o 
Brasil mais dois atletas: Paulucho, 
21 anos e Beibe, 18, que irão para o 
Coritiba, do Brasil.
De acordo com Norberto de Castro, 
O Coritiba já manifestou o interesse 
em renovar o contrato de Geraldo, 
que termina em Dezembro próximo. 
«Eles pediram para renovarmos. 
Apesar de existirem muitos clubes 

atrás do passe do jogador, tudo indi-
ca que optaremos pela renovação».
Não obstante ter encerrado, o ano 
passado, devido à crise financeira, 
o Complexo Escolar Norberto de Cas-
tro, situado no município de Viana, 
reabriu este ano, com um número 
reduzido de crianças.
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Septimana

REAl MAdRid  - O presidente do 
Real Madrid, Florentino Pérez, recu-
sou um pedido de demissão de Jor-
ge Valdano, feito na passada sema-
na, devido à imagem que o clube 
tem transmitido para o exterior, na 
sua relação com José Mourinho.

RoBBEN- O Bayern e a Federação 
Holandesa de Futebol, em litígio de-
vido à lesão contraída por Arjen Ro-
bben, acordaram a realização de um 
jogo de carácter particular, a 22 de 
Maio de 2012, em Munique. Arjen 
Robben lesionou-se com gravidade 
durante o Mudial-2010. Apesar de 
lesionado, o jogador foi utilizado, o 
que agravou a sua recuperação.

AC MilAN  - O AC Milan vai abrir, 
dentro de três meses, uma esco-
la em Cabo Verde, para descobrir e 
formar jovens talentos. Para o efei-
to, o clube italiano assinou um pro-
tocolo com a Escola de Preparação 
Integral de Futebol (EPIF), uma ins-
tituição privada que se ocupa da 
formação de jovens futebolistas na 
capital da ilha, Praia.

MuNdiAl dE CluBEs  - A Federa-
ção Sul-Africana de Futebol subme-
teu a sua candidatura à FIFA para 
a organização do Mundial de Clu-
bes em 2014.  O último foi disputa-
do nos Emirados Árabes Unidos, ga-
nho pelo Inter de Milão, diante do 
TP Mazembe (3-0).

ClássiCo - Sete anos depois, o Real 
Madrid está de regresso a uma final 
da Taça do Rei, na qual defrontará 
o Barcelona, no dia 20 de Abril pró-
ximo. Esta será a sexta final entre 
Real Madrid e Barcelona, com van-
tagem dos catalães, que detêm 28 
taças, contra as 17 dos merengues.

TAçA dE PoRTugAl   -O Benfica 
derrotou, anteontem, o FC Porto, 
por 2-0, em jogo da primeira mão 
das meias-finais da Taça de Portu-
gal, disputado no Estádio do Dra-
gão, na cidade Invicta. 

ANdEBol  -A andebolista angola-
na, Azenaide Carlos, encontra-se em 
Espanha, onde representará, até fi-
nal da época, o Bera Bera, do principal 
campeonato espanhol. A atleta ango-
lana permanecerá em Espanha duran-
te quatro meses, no final dos quais de-
cidirá se renova o contrato ou regressa 
aos militares. Desta forma, a ponta-di-
reita do 1.º de Agosto, 20 anos, irá des-
falcar a selecção olímpica, que, este 
mês, vai competir, na África do Sul, 
no Torneio selectivo  para os Jogos 
Panafricanos, em Maputo.
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“Kito” Dias dos Santos, Artur Almeida e 
Silva e Alberto Sumbo, assim como a Gol-
frate, 20 empresários libaneses, quase to-
dos sedeados em países da África Ociden-
tal, reuniram-se em Lagos , Nigéria, para 
decidirem sobre que posição a tomar.
Tinham presente o facto do governo nor-
te-americano os ter acusado formalmente 
de financiarem a actividade do grupo ter-
rorista libanês Hezbollah, para o qual re-
correm a operações de lavagem de dinhei-
ro em vários países africanos, incluíndo 
Angola.
Os libaneses com negócios naquela parte 
do continente começaram a sentir os efei-
tos da pressão norte-americana em 2009, 
altura em  que diligências do Tesouro ame-
ricano  resultaram no congelamento de al-
gumas das suas contas.
Estima-se em mais de 120 mil, o número 
de expatriados libaneses com negócios em 
África, a maior parte dos quais baseados 
na Serra Leoa, Costa do Marfim, Nigéria, 
Gâmbia , nos Congos e em Angola.
O “pacote” lançado pelo Tesouro norte-
americano em Dezembro, além de ter “ar-
rolado” a Arosfran, África-Belg, a Golfrate 
e os seus accionistas angolanos e estran-
geiros atingiu também empresas libane-
sas, líderes de mercado nos Congos, na 
Costa do Marfim, Serra Leoa , Nigéria e na 
Gâmbia. Entre as mais conhecidas estão a 
Karaba International, “dona da Gâmbia e 
da Serra Leoa”, a Congo Futur, assim como 
a Tajco.
Tal como acontece em Angola, os libane-
ses estacionados naquelas paragens con-
trolam as importações de frangos, farinha 
de trigo, açúcar, arroz, feijão, óleo alimen-

O MPLA veio a terreiro ao longo des-
ta semana, com uma velocidade que 
lhe é invulgar, porque neste país os 
dirigentes não leêm os pasquins, 
desmentir que o seu vice-presidente, 
Roberto de Almeida teria pedido demissão do posto 
que ocupa no partido. O que espanta e cria mal estar 
é a forma como o seu Secretário para Informação, RUI 
FALCÃO PINTO DE ANDRADE, terá feito este desmenti-
do. No lugar de dialogar, de comunicar, Rui Falcão terá 
adoptado uma postura musculada, de poucos amigos, 
criando para si muitas antipatias. É que estas coisas do 
Marketing Político no século XXI exigem refinamento, 
classe e diálogo sob o risco de pôr ele próprio em cau-
sa a imagem do partido que defende e o nomeou. 

        Sobe
A gestão moderna não tem que ver ape-
nas com as competências técnicas. Há 
igualmente uma componente humana 
que faz a diferença, cria motivações e 
permite a obtenção dos melhores resul-
tados. Parece ter sido esta a opção de JOSÉ MASSANO, 
indigitado recentemente Governador do Banco Nacional 
de Angola, instituição que tem sido vulgarizada com os 
sucessivos escândalos de desvio de dinheiro. José Massa-
no, no lugar de hostilizar tem vindo a trazer para si alguns 
dos quadros superiores da banca que haviam sido hostili-
zados na gestão anterior. Fez já uma revisão da estrutura 
de custos com a formação do pessoal e tem vindo a valo-
rizar igualmente a competência no lugar da intriga e do 
compadrio que ainda abundam em algumas instituições.
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Depois dos anos menos bons, de letar-
gia, a União dos Escritores Angolanos 
ressurgiu no panorama cultural sob a 
liderança de Botelho de Vasconcelos 
que foi já substituído no posto de Se-

cretário-geral por CARMO NETO. Agora, o novo pelouro 
fez ressurgir a revista Maka, com uma nova roupagem, 
e tem-se desdobrado para a divulgação da literatura 
angolana no estrangeiro. Para tal, a mais antiga as-
sociação do país rubricou já acordos com congéneres 
da Nigéria, Egipto e Brasil. Para os próximos tempos, 
aquele organismo pretende fazer o mesmo em Israel o 
que permitirá a tradução e edição de algumas obras de 
autores angolanos. Dentro de portas, a UEA continua 
igualmente a editar obras dos seus associados.

na próxima semana
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EMPRESÁRIOS LIBANESES baseados na 
África Ocidental, e cuja  alegada relação 
com o Hezbollah foi  exposta pelas auto-
ridades norte-americanas, não tomaram 
por menos o impacto que esta cruzada terá 
nos seus negócios e na liberdade de circu-
lação de que gozam.
Chegaram à conclusão, pelo menos foi o 
que transpirou  de um conclave em que to-
maram parte, que têm que decidir sobre o 
que é mais rentável : o compromisso com 
o Hezbollah, ou os negócios nos mercados 
africanos.
A 14 de Dezembro passado, cerca de uma 
semana depois do Departamento de Jus-
tiça dos EUA ter “indiciado” perto de uma 
dezena de empresas erguidas por libane-
ses em África, entre as quais a Arosfran, 
Afri-Belg, participadas pelos angolanos 

COM AS CONTAS novamente “congeladas” 
desde meados de Janeiro, a embaixada de 
Angola nos Estados Unidos decidiu sus-
pender temporariamente a recepção de 
pedidos de emissão de vistos - apurou o 
Novo Jornal junto de uma fonte diplomá-
tica angolana. À primeira vista, poder-se-
ia pensar que se estaria diante de um ac-
to de retaliação por parte de Angola mas, 
a verdade é que Luanda não dispõe hoje de 
uma única instituição bancária norte-ameri-
cana que se predisponha aceitar receber o di-
nheiro proveniente das receitas dos seus ser-
viços consulares 
Colocado numa situação semelhante à vivida 
em Setembro quando, por força de uma de-
cisão do Bank Of América perdeu acesso ao 
sistema bancário norte-americano, a repre-
sentação diplomática angolana nos Estados 
Unidos, ao não ter novamente onde deposi-
tar cheques e ordens de saques, decidiu dei-
xar de receber expediente submetido por es-
trangeiros.
A representação diplomática de Angola es-
tá desprovida de conta bancário desde me-

ados do mês passado quando o Sonanbank, 
instituição a que estava vinculado desde Se-
tembro por via de uma recomendação do De-
partamento de Tesouro, decidiu fechar-lhe 

as portas. Na origem desta decisão, segundo 
apurou o Novo Jornal, estaria as zonas cin-
zentas em que aparentemente estaria cober-
to o circuito por onde terão transitado fundos 
oficiais do Estado angolano, depois de um le-
vantamento tido como “pouco abonatório” 
feito pelas autoridades norte-americanas.
Fontes americanas asseguram que a embai-
xadas dos EUA em Luanda teriam informa-
do por escrito as autoridades angolanas por  
sobre a decisão do Departamento de Tesou-
ro daquele país, depois de terem incluído a 
Arosfram, Afribelg e Golfrate Group, em-
presas que operam em Angola, na lista ne-
gra de entidades com alegadas ligações ao 
terrorismo internacional. Angola, que re-
za agora por solução global para cerca 15O 
embaixadas acreditadas junto da ONU, que 
correm o risco de ficar fora do sistema ban-
cário a partir de 3O de Março, entregou o 
assunto – que poderá vir a ser alvo de dis-
cussão no Conselho Consultivo do Mirex a 
iniciar terça-feira próxima – a um escritó-
rio de advogados.

GUSTAvO COSTA 

tar, detergentes, massas e bolachas e ou-
tros. Nalgumas paragens também contro-
lam o mercado de divisas.
Os libaneses que se reuniram em Lagos 
decidiram enviar uma missão a Beirute a 
quem deram mandato para comunicar à di-
recção do Hezbollah que não poderão con-
tinuar a financiar a sua actividade pois isto 
poderia comprometer definitivamente os 
seus negócios.
O recado foi mal recebido. A braços com os 
cortes impostos pelo Irão, seu principal 
“sponsor”, e cujos cofres sofreram com 
as sanções decertadas pela ONU , o He-
zbollah vinha pressionando fortemente 
alguns expatriados no sentido de man-
terem as suas contribuições. De acordo 
com varias publicações o corte impos-
to pelo Irão, representa uma redução 
de cerca  de 100 milhões de dólares por 
ano. Sem este montante o Hezbollah vê-
se às aranhas para executar a sua agen-
da.
De acordo com um documento do depar-
tamento do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Kassim Tajedeen, sócio maioritário 
da África-Belg e da Arosfran, e proprie-
tário exclusivo da Golfrate, usou os seus 
negócios em Angola para financiar a ac-
tividade do Hezbollah com várias de de-
zenas de milhões de dólares. Além dele 
fazem parte da rede daquele grupo terro-
rista, três irmãos seus e outros funcioná-
rios da sua rede de negócios. O Novo Jor-
nal desconhece se Kassim Tajideen, o único 
empresário libanês com interesses indicia-
do pelo Tesouro americano participou no 
conclave que teve lugar em Lagos.                                         
                                                         TOMÁS vIEIRA

Máx./Mín. 32º/25º 31º/24º 31º/24º

        Desce
Ainda no consulado de Francisca do Espí-
rito Santo havia previsão da exoneração 
de alguns administradores municipais, o 
que acabou por não se consumar devido 
a saída desta. Em causa estava a gestão, 

sem prestação de contas devida, dos cinco milhões de dó-
lares atribuídos aos municípios, face a ausência de resulta-
dos na vida da população. Para fazer prevalecer os velhos 
hábitos de que as pessoas se escudam no partido, TANY 
NARCISO terá feito um sprint junto de algumas estruturas 
do MPLA no sentido de acautelar o seu posto. Nem mesmo 
o facto de ter sucumbido ao caos em que o Cazenga ficou 
depois das enxurradas em 2010, acelerou a sua queda ime-
diata para gáudio dos seus munícipes. Vamos ver como se 
desvencilhará agora ante a queda eminente.

Angola nos EUA  

Contas bloqueadas
vistos congelados

Dilema para os libaneses

África ou o Hezbollah? 
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