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Numa curta entrevista, descontraída 

conseguimos ter mais informações sobre o 

programa “ZWELA NGOLA”. Infelizmente o 

mano Luamba, não respondeu as minhas 

perguntas. 

Duas questões foram suficientes para 

conhecermos melhor o programa e os seus 

apresentadores… 

 

Como foi conseguido? 

Timóteo João (TJ): A conquista do 

programa e mérito do mano Luamba que 

junto da direcção da Rádio espremeu o 

furunculo e dai saiu o programa. Dei e 

darei o meu contributo e disponibilidade 

por já ter experiência de rádio. 

Luaty Beirão (LB): Como se conseguiu só o 

Luamba pode relatar. 

Mbanza Hamza (MH): Também não sei 

responder, apenas o Luamba pode relatar. 

O que pretendem alcançar com o 

programa? 

TJ: Quanto ao que pretende alcançar o 

programa e somente mostrar a outra 

Angola que não se vê ou se ouve nas outras 

estacões de rádio, fomos considerados 

arruaceiros e ultimamente lumpeno, 

enfim, agora temos a oportunidade do 

debate aberto e sem precedentes 

porquanto os ouvintes terão a 

oportunidade de ouvir o nosso lado da 

história, porque as outras estacões de 

rádio não nós dão oportunidade. Talvez 

por estarem presos ao sistema ou a 

promessas de uma vida melhor...queremos 

dar voz ao debate aberto e ao pluralismo 

afinal somos um grande exemplo disso, a 

mistura de pessoas com diferentes credos 

religiosos, culturas e crenças e ainda assim 

vivemos na base do respeito e da 

cordialidade colocando sempre Angola em 

primeiro lugar e o resto tal como diz a 

palavra é resto e fica para os diversos. 



LB: O que eu espero é mostrar as pessoas 

todas que temos ideias próprias para o 

país, desmistificar a ideia saloia de 

arruaceiros, que sabemos falar e que não 

temos tabus nem pinças a lidar com seja 

quem for, ligaremos para o Samakuva, 

para o Ambrósio de Lemos, para o 

Sebastião Martins, Presidência da 

República, mostrar audácia nas ondas da 

rádio como na rua, sacudir a mente dos 

anestesiados e incuti-los com algum do 

espírito que levamos para as 

manifestações, aumentar a nossa massa 

associativa. 

Por: Harvey Keitel Madiba
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A África é o terceiro continente mais 
extenso (atrás da Ásia e da América) com 
cerca de 30 milhões de quilómetros 
quadrados, cobrindo 20,3 % da área total 
da terra firme do planeta. É o segundo 
continente mais populoso da Terra (atrás 
da Ásia) com cerca de mil milhões de 
pessoas (estimativa feita no ano 2005), 
representando cerca de um sétimo da 
população do mundo, e 54 países 
independentes. Inclui ainda territórios 
pertencentes a países de outros 
continentes, como as Ilhas Canárias e os 
enclaves de Ceuta e Melilla, que 
pertencem à Espanha, o território 
ultramarino das ilhas de Santa Helena, 
Ascensão e Tristão da Cunha, que pertence 
ao Reino Unido, e as ilhas de Reunião e 
Mayotte, que pertencem à França. 

Apresenta grande diversidade étnica, 
cultural, social e política. Dos trinta países 
mais pobres do mundo (com mais 
problemas de subnutrição, analfabetismo, 

baixa expectativa de vida), pelo menos 21 
são africanos. Apesar disso existem alguns 
países com um padrão de vida razoável, 
mas não existe nenhum país realmente 
desenvolvido na África. A Líbia, as Ilhas 
Maurícias e Seicheles têm uma boa 
qualidade de vida. Ainda há outros países 
africanos com qualidade de vida e índices 
de desenvolvimento razoáveis, como a 
maior economia africana, a África do Sul e 
outros países como Marrocos, Argélia, 
Tunísia, Cabo Verde e Príncipe. 

África costuma ser regionalizada de duas 
formas, a primeira forma, que valoriza a 
localização dos países e os dividem em 
cinco grupos, que são: a África 
setentrional, a África Ocidental, a África 
central, a África Oriental e a África 
meridional. A segunda regionalização desse 
continente, que vem sendo muito utilizada, 
usa critérios étnicos e culturais (religião e 
etnias predominantes em cada região), é 
dividida em dois grandes grupos, a África 
Branca ou setentrional formado pelos oito 
países da África do norte, mais a 
Mauritânia e o Sahara Ocidental, e a África 
Negra ou subsaariana formada pelos 
outros 44 países do continente. 

A Economia da África consiste no comércio, 
na indústria, e nos recursos dos povos da 
África. A África é o continente mais pobre 
do mundo. Embora algumas partes do 
continente tenham conseguido ganhos 
significativos nos últimos anos, dos 175 
países revistos no relatório humano de 
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desenvolvimento de 2003 das Nações 
Unidas, 25 das 53 nações africanas foram 
classificadas como tendo o mais baixo nível 
de vida entre as nações do mundo. Isto é 
em parte devido a sua história turbulenta. 
Desde o século XX, com a descolonização 
da África, a corrupção e o descaso das 
autoridades contribuíram para empobrecer 
a economia da África. 

Porém Algumas nações alcançaram relativa 
estabilidade política, como é o caso da 
África do Sul, que possui sozinha 1/5 do PIB 
de toda a África. O principal bloco 
económico é a SADC, formado por 14 
países. O atraso económico e a ausência de 
uma sociedade de consumo em larga 
escala, colocam o mercado africano em 
segundo plano no mundo globalizado. O 
PIB total da África é de apenas 1% do PIB 
mundial e o continente participa de apenas 
2% das transacções comerciais que 
acontecem no mundo. Cerca de 260 dos 
783 milhões de habitantes da África vivem 
com menos de 1 dólar ao dia, abaixo do 
nível da pobreza definido pelo Banco 
Mundial. 

Ao contrário das economias da China e da 
Índia que cresceram rapidamente, também 
a América Latina experimentou um 
crescimento moderado, a África estagnou-
se e regressou nos termos de comércio 
externo, de investimento, de renda per 
capita, e das outras medidas do 
crescimento económico. A pobreza teve os 
efeitos difundidos, incluindo baixas na 
esperança de vida, violência, e 
instabilidade. Ao redor das décadas, houve 
muitas tentativas mal sucedidas de 
melhorar as economias de países africanos 
individualmente. Entretanto, dados 
recentes sugerem que algumas partes do 
continente estão crescendo rapidamente. 
O Banco Mundial relata que a economia de 
países africanos subsarianos cresceu nas 
taxas que combinam taxas globais. As 
economias das nações africanas em 
crescimento rápido estão até acima das 
taxas médias globais. As nações superiores 
em 2007 incluem Mauritânia com 
crescimento em 19.8%, Angola com 17.6%, 

Sudão com 9.6%, Moçambique com 7.9% e 
Malawi com 7.8%. 

A África é o continente mais pobre do 
mundo, onde estão quase dois terços dos 
portadores do vírus HIV do planeta, a 
continuidade dos conflitos armados, o 
avanço de epidemias e o agravamento da 
miséria põem em causa o seu 
desenvolvimento. Algumas nações 
alcançaram relativa estabilidade política, 
como é o caso da África do Sul, que possui 
sozinha um quinto do PIB de toda a África. 

Distinguindo-se pelas elevadas taxas de 
natalidade e de mortalidade e pela baixa 
expectativa de vida e abrigando uma 
população jovem, a África caracteriza-se 
pelo subdesenvolvimento. Aparecendo ao 
mesmo tempo como causa e consequência 
desse panorama, os sectores económicos 
em que os países africanos apresentam 
algum destaque constituem herança do 
seu passado colonial: a extracção de 
minerais e a agricultura - sectores em que 
são baixos os investimentos e o custo da 
mão-de-obra - cuja produção é destinada a 
abastecer o mercado externo. 

A incipiente industrialização do continente, 
por sua vez, está restrita a alguns pontos 
do território. Iniciou-se tardiamente, após 
o processo de descolonização, motivo pelo 
qual as indústrias africanas levam grande 
desvantagem em relação ao sector 
industrial altamente desenvolvido de 
países do Primeiro Mundo, ou mesmo de 
países subdesenvolvidos, mas 
industrializados, como o Brasil. 

A base económica da África está na 
agricultura, na criação de gado e no 
extracção de minerais. A indústria é pouco 
desenvolvida. 

No ponto de vista político, apesar de 
existirem em África no momento actual 
muitos conflitos de carácter político, como 
o do Sudão, e muitas situações irregulares, 
como a de Angola ou do Zimbabué, pode-
se dizer que a maioria dos países do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Africa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/SADC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_de_consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maurit%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malawi
http://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_natalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_mortalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subdesenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o-de-obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo_mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabu%C3%A9


continente tendem a adoptar a democracia 
como sendo modelo de governação. As 
únicas excepções neste momento são a 
Somália, que não tem sequer um estado 
organizado e o Sahara Ocidental, ocupado 
por Marrocos. 

No entanto, é frequente que as eleições 
sejam consideradas sujas por fraude 
eleitoral, tanto internamente, como pela 
comunidade internacional. Por outro lado, 
ainda subsistem situações em que o 
presidente ou o partido governamental se 
encontram no poder há dezenas de anos, 
como são os casos do Zimbabué e de 
Angola. 

Ainda continuamos a registar, um 
crescente número no trabalho infantil, 
desemprego, corrupção, falta de saúde, 
educação e habitação, falta de liberdade de 
expressão, graves violações dos direitos 
humanos, torturas e perseguições. 

Em geral, os governos africanos são 
repúblicas presidencialistas, com excepção 
de três monarquias existentes no 
continente: Marrocos, Lesoto e 
Suazilândia. O número de países com 

democracia parlamentarista, como Cabo 
Verde e Ilhas Maurícias, tende a aumentar. 

Actualmente, nos deparamos com 
situações como as da Nigéria, em que 
radicais Muçulmano matam Cristão. A 
divisão do Sudão por questões religiosas. O 
trabalho infantil nas minas diamantíferas 
na Serra Leoa e no Congo Democrático. Os 
sucessivos golpes de Estado na Guiné-
Bissau. O enriquecimento ilícito por parte 
dos dirigentes em Angola. O culto de 
personalidade e a agravante falta de 
carácter por parte do Líderes Religiosos, 
em troca de favores monetários e 
facilidades em sua actividades. 

Concluo, afirmando que África mudará 
apenas, se os africanos tomarem 
consciência dos seus graves problemas 
internos, solucionando os mesmos 
urgentemente de forma de deixarmos um 
bom legado as gerações vindouras. 

De cabeça erguida gritemos bem juntos: 
África – Berço da Humanidade (Juntos 
trabalharemos para o teu crescimento). 

 

Tabela de Dados Resumidos (África) 

Vizinhos 

Ásia Europa América Antártica  

Divisões 

Países 54   Dependências 6  

Área 

Total 30 221 532 km² Maior país:  Argélia (2 381 741 km²) Menor país: Seychelles 
(455 km²) 

Extremos de elevação 

Ponto mais alto Kilimanjaro (5895 m) Ponto mais baixo Lago Assal, Djibouti (155 m 
abaixo do nível do mar) 

População 

Total 1 000 010 000 (2005, 2°) habitantes Densidade 30,51 hab./km² 

Idiomas 

Línguas Africanas Árabe Inglês Francês Português 

Por: Harvey Keitel Madiba 

Extracto de: wikipédia 
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Diálogo Juvenil – Prometido pelo MPLA 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo é uma conversação estabelecida 
entre duas ou mais pessoas. Como tal, é a 
principal forma de criação do teatro 
(embora o monólogo tenha neste género 
de arte também o seu lugar de destaque). 
Para existir diálogo tem de existir um 
locutor e um interlocutor. 

Diálogo (do grego diálogos [διά = através e 
λογόι = palavra, conhecimento] , pelo latim 
dialogus). 

1. Entendimento através da 
palavra, conversação, colóquio, 
comunicação; 

2. Discussão ou troca de ideias, 
conceitos, opiniões, perspectivando a 
solução de problemas e a harmonia. 

Neste contexto, baseando nas duas 
definições acima mencionadas e 
procurando o seu devido enquadramento 
na realidade angolana, diria que em Angola 
não existe diálogo, nem sequer tentativa 
de estabelecer um diálogo saudável. 

Quando miúdo deixaram-me acreditar ou 
melhor ensinaram-me, que pertencia a 
“um povo especial”, e lá fui eu crescendo 
de forma inocente acreditando que era 
especial… Mas hoje me pergunto, “especial 
em que?”, “especial porquê?”. 

A pergunta parece retórica, mas talvez seja 
especial por suportar um presidente não 

eleito? Em aturar dirigentes arrogantes e 
anti-patriotas? Em permitir que 
governantes incompetentes e pseudo-
intelectuais gozem com a nossa 
inteligência? Por ter 50 dólares como 
salário mínimo? Por viver com menos de 1 
dólar por dia? Ou por não ter acesso a 
Saúde, Educação, Alimentação e 
Habitação? Ainda acham que somos 
especiais? 

Discordo, totalmente Senhor José Eduardo 
dos Santos “JES” (“Garante da Paz”, 
“Arquitecto da Paz”, “Exemplo de 
Democracia”, “Único Cérebro Pensante em 
Angola”, enfim, tens tantas qualidades e 
nenhum defeito). 

Mesmo não sendo românticos, mas 
jantamos sempre a luz de velas. 

Não… Não, nós não somos especiais. 

E contigo no Poder JES, nunca seremos 
especiais… 

Como exemplo do diálogo do regime 
liderado pelo JES, “os defensores da paz e 
da democracia” liderados pelo senhor 
Vento, no dia 24 de Maio do ano em curso, 
na senda do diálogo juvenil prometido pelo 
suposto “Arquitecto da Paz” (Paz de 
Rascunho e cheia de borrões), alguns 
jovens activista cívicos e defensores dos 
direitos humanos, foram agredidos quando 
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se encontravam reunidos, debatendo em 
paz, os seus projectos e futuras acções 
cívicas. Como acções deste tipo nos tornam 
especiais? Como? 

Talvez sejamos especiais por sermos 
facilmente manietados por um punhado de 
indivíduos. Talvez sejamos especiais 
porque suportamos um regime que se diz 
democrático, mas não entende nada de 
práticas democráticas. Talvez sejamos 
especiais porque deixamos que o caduco 
regime de Zé Dú use os meios públicos de 
comunicação social (TPA1, TPA2, JA e RNA) 
para ludibriar a sociedade. Talvez sejamos 
especiais porque aceitamos de ânimo leve 
a lavagem cerebral colectiva a que estamos 
submetidos. Na verdade, não seremos 

especiais enquanto José Eduardo dos 
Santos e a sua camarilha permanecerem 
no poder. 

No entanto, que se saiba que nós não 
temos medo deste regime podre. 
Recusamo-nos a apodrecer com este 
sistema. Eles estão em contra-mão, nós 
estamos a caminhar em direcção a uma 
Angola diferente. Enganam-se aqueles que 
consideram que as acções das milícias 
colocar-nos-ão de joelhos. 

Por: Luaty Beirão / Harvey Keitel Madiba 

Extracto de: Diálogos de Platão

 
 

Borradas do Regime JES/MPLA 

Aqui estará sempre em destaque as borradas cometidas pelo regime que governa Angola a 

mais de 32 ANOS SEM TER SIDO ELEITO. 

 

 

Nesta edição falaremos do teatro 

protagonizado envolta do nosso irmão e 

companheiro de luta LUATY BEIRÃO, 

também conhecido como, IKONOKLASTA, 

MATAFRACKUXZ. 

Activista cívico, defensor dos Direitos 

Humanos e Rapper/MC (fazedor de música 

RAP de intervenção social). 

A notícia circulou de tal forma pela 

Internet, que nós mesmo ficamos 

assustados. Todos preocupados em saber 

como estava o nosso mano LUATY. 

 

Rapper Luaty Preso em Lisboa 

O rapper angolano Luaty Beirão foi detido 
ao fim do dia 11 de Junho, no Aeroporto 
da Portela, em Lisboa, onde desembarcou 
proveniente de Luanda. 

Segundo o seu produtor e amigo, Pedro 
Coquenão, as autoridades alfandegárias 
encontraram um pacote de cocaína, no 
pneu da sua bicicleta, que havia 
despachado em Luanda, forrada em 
plástico, para trocar em Lisboa, onde a 
adquiriu. 

Pedro Coquenão informou que, quando o 
rapper recolheu a roda do tapete rolante, 



notou uma protuberância no pneu e a 
adulteração do forro de plástico. Disse 
ainda que o rapper nem sequer teve tempo 
de avaliar o que se tinha passado porque 
agentes locais abordaram-no 
imediatamente e o conduziram para 
interrogatório. 

O produtor afirmou também que o cantor 
teve problemas com as autoridades 
migratórias em Luanda, antes de embarcar 
no voo da TAP TP288. Mas, como portador 
de dupla nacionalidade, incluindo a 
portuguesa, o mesmo terá conseguido 
embarcar. 

“É tudo tão grosseiro. Calculo que nem 
sequer tenham alterado o peso original da 
roda quando o Luaty efectuou o 
despacho”, disse Pedro Coquenão. 

Conhecido organizador de manifestações, 
Luaty Beirão, foi alvo de espancamentos 
por parte de milícias pró-regime, a 10 de 
Março passado, no município do Cazenga, 
em Luanda, onde deveria juntar-se a uma 
marcha de protesto contra as autoridades. 
Um dos membros das milícias assestou-lhe 
uma barra de ferro na cabeça, tendo 
levado seis pontos. 

Desde então, fruto das ameaças que a sua 
família tem recebido, assim como ele 
próprio, o Ikonoklasta, como também é 
conhecido,  abandonou a sua residência e 
vivia escondido. Poucos dias antes da sua 
partida, o autor visitou-o e juntos 
conversaram sobre a digressão que deveria 
efectuar em França, no Festival 
Internacional Rio Loco, com o seu grupo A 
Batida, radicado em Portugal. O artista 
angolano Paulo Flores e a fadista Mariza 
são alguns dos nomes convidados para o  
evento, a decorrer em Toulouse, para onde 
o grupo deveria embarcar na próxima 
sexta-feira. 

Luaty também falou da sua bicicleta, um 
dos poucos haveres que tem e muito 
estima. Conhecido por circular pela cidade 
de bicicleta, o rapper deixou de o fazer 

depois dos pneus do seu meio de 
transporte terem sido furados várias vezes 
e depois, literalmente cortados. Mas, 
insistia em levar a Lisboa uma das rodas, 
que comprara na sua última viagem em 
Portugal, para trocá-la. 

Ciente das perseguições de que tem sido 
alvo, o Ikonoklasta viajou sem despachar 
bagagem, excepto a roda. 

O historial de pressão política contra Luaty 
Beirão já é significante.  A 2 de Junho de 
2011, a residência onde vivia, no Bairro 
Vila-Alice, em Luanda, foi invadida por um 
grupo de mais de 50 jovens que 
supostamente reclamavam pagamentos 
pelo seu envolvimento numa 
manifestação. Estranhamente, os  jovens, 
todos desconhecidos do Luaty Beirão, 
faziam-se acompanhar de jornalistas 
estatais que reportaram a sua salvação 
“graças a pronta intervenção da Polícia 
Nacional”. Os indivíduos atiraram garrafas 
e vários objectos para a sua casa e, apesar 
da localização da 3ª Esquadra, na rua 
vizinha, não houve qualquer intervenção 
das entidades policiais para o acudir e 
deter os arruaceiros. 

A 17 de Junho de 2011, enquanto 
acompanhava a sua avó ao banco, três 
indivíduos agrediram-no em plena luz do 
dia, junto à Agência Funerária São João, na 
zona do Alameda, em Luanda. Apesar da 
presença dos transeuntes e de vários 
seguranças, os agressores causaram-lhe 
ferimentos nos braços, pernas e na região 
lombar. 

Em Setembro passado, a sua namorada foi 
raptada em Lisboa, na mesma altura em 
que ele fazia diligências públicas para a 
libertação dos seus companheiros presos a 
3 de Setembro, durante uma manifestação 
contra o Presidente José Eduardo dos 
Santos. Os dois assaltantes ameaçaram 
violá-la e urgiram-na a aconselhar o 
namorado a parar com as suas actividades 
de protesto contra o regime em Angola. O 
Ikonoklasta preferiu manter silêncio sobre 



o caso, assim como sobre as inúmeras 
vezes em que o carro dela foi alvo de 
vandalismo, em Luanda, ao furarem os 
pneus e cortarem os pipos. 

Em Dezembro passado, por ocasião do 
Natal, indivíduos desconhecidos enviaram, 
de presente, um urso de peluche para a 
sua avó, com quem vivia. Uma carta 
acompanhava o urso, ameaçando de morte 
a família, com impropérios raciais e a 
promessa de invasão e incêndio da casa 
com todos lá dentro. 

Visado como um dos jovens mais influentes 
no movimento de protesto que tem 
crescido em Luanda, e causado muitas 
dores de cabeça às autoridades, a 
detenção do Mata Frakus, outro dos seus 
nomes artísticos, certamente causará 
grande celeuma. 

Para além das suas actividades de protesto 
e o pendor crítico das suas líricas, Luaty 
Beirão causa irritação maior por ser filho 
de uma figura que já foi muito próxima de 
José Eduardo dos Santos. O seu falecido 
pai, João Beirão, foi o todo-poderoso 
director-geral da Fundação Eduardo dos 
Santos (FESA), do próprio Presidente, que 
nos anos 90 e em parte da década 
seguinte, se notabilizou como um governo 
paralelo, com maior autoridade política 
que as instituições do Estado. 

Polícia Liberta Rapper Luaty 

A Polícia Judiciária portuguesa acaba de 
libertar o rapper Luaty Beirão, após longo 
interrogatório. Enquanto decorre a 
investigação, o músico e activista deverá 
comunicar às autoridades, sobre o seu 
paradeiro, caso se ausente por mais de 
cinco dias. 

Luaty Beirão partiu de Luanda, a 11 de 
Junho e os detalhes sobre a  detenção, por 
posse de cocaína, no Aeroporto 
Internacional de Lisboa, começam agora a 
ser conhecidos, apontando para o alegado 
envolvimento das autoridades angolanas. 

Ao atravessar a fronteira em Luanda, os 
Serviços de Migração e Fronteiras, 
retiveram o passageiro por uns momentos. 
Luaty Beirão enviou uma mensagem, em 
sms, ao seu amigo, o rapper MCK, sobre 
como as autoridades o informaram que o 
“seu passaporte está bloqueado”. No 
mesmo sms, referiu os contactos realizados 
pelo oficial de migração, junto dos seus 
superiores, tendo-lhe sido comunicado, 
passados 10 minutos, que “ligámos para o 
cdte [comandante] e ele deu autorização 
para passar [o viajante].” 

Já no avião, Luaty Beirão enviou uma 
segunda mensagem a comunicar que 
“acabaram de me informar que a DNIC 
[Direcção Nacional de Investigação 
Criminal] mexeu na minha bagagem [a 
roda]. Já estou no avião.” A mensagem 
seguinte foi sobre a sua detenção no 
aeroporto em Lisboa. 

De certo modo, o caso de Luaty tem um 
precedente. A 9 de Setembro de 2011, 
logo pela manhã, um dos líderes das 
manifestações que os jovens têm 
organizado contra o Presidente José 
Eduardo dos Santos, Mário Domingos, 
teve a sua casa revistada  por quatro 
agentes da investigação criminal e três 
dos serviços de segurança. “Os agentes 
retiraram da sala uma caixa fechada com 
um televisor novo, foram abri-la na minha 
ausência e regressaram com a mesma 
aberta, dizendo que tinham encontrado 
cocaína. Passei 45 dias preso, a sofrer 
ameaças, sem julgamento.” 

Dias antes, Mário Domingos recebeu 
ameaças telefónicas do presidente da 
Comissão Executiva de Luanda, general 
José Tavares Ferreira, por ter usado um 
veículo e dinheiro que supostamente eram 
destinados a convertê-lo em apoiante do 
regime, para apoiar a manifestação de 3 de 
Setembro. 

Esta estratégia das autoridades revela a 
sua disposição em implementar, sem 
hesitação, todas as formas possíveis de 



repressão, incluindo a instrumentalização 
de autoridades estrangeiras, como a 
portuguesa. Verifica-se a maquinação 
incriminatória contra um proeminente líder 
do movimento contestatário ao governo de 
José Eduardo dos Santos. 

Os principais governantes angolanos têm 
usado incalculáveis fundos públicos para 
investirem em Portugal e, por via disso, 
obterem a submissão política e económica 
da classe dirigente e empresarial deste país 
europeu aos seus ditames. 

REFLEXÃO: 

MPLA 

“Nós somos milhões e contra milhões 

ninguém combate” 

“Quem combater será vencido” 

 

Este é o novo slogan do regime JES/MPLA. 

A primeira vez que vi, fartei-me de rir… 

Até parece mais um trecho de letra da 

música KÚ DURO. 

Se calhar estamos tão distraídos e ainda 

não nos apercebemos, que MPLA criou um 

“Comité de Especialidade: De Alienação e 

Investimento na Ignorância” e um outro 

“Comité de Especialidade: De Defesa da 

Paz de Rascunho e Agressão aos Cérebros 

que Pensam Diferente”. 

Ao meu ver é bastante intimidatório. 

Quer as práticas do regime, quer o novo 

slogan da campanha eleitoral. 

A TPA (Televisão Partidária de Angola), o 

JA (Jornal de Alienação) e a RNA (Rádio de 

Notícias Anárquicas), várias vezes 

noticiaram que dezenas de jovens se 

manifestaram (Lumpelos, como diz o 

“super intelectual” RUI FALCÃO). 

Se somos dezenas, por que motivo o 

partido no poder JES/MPLA, que são 

milhões tem medo de dezenas? 

Se na verdade são milhões o porquê da 

política de perseguição e alienação dos 

jovens? 

Mais uma vez a minha pergunta parece 

retórica… 

Termino dizendo, em nome de todos os 

cidadãos honestos deste imenso país, 

LUATY nós estamos contigo e acreditamos 

na tua inocência… Um dia eles irão pagar 

por tudo que fizeram. 

O problema não é só do LUATY, mas de 

todos nós. 

Eles (MPLA), poderiam estar a fazer isto 

comigo ou contigo. 

UBUNTU (Apenas juntos venceremos) 

Por: Harvey Keitel Madiba 

Extracto de: makaangola.org

 

 

 

 



Tchukus e Kambwás em véspera de eleições. 

 

s eleições presidenciais em 

Angola estão agendadas para o 

dia 31 de Agosto do ano 

corrente, três dias após o aniversário 

natalício de José Eduardo Dos Santos.  

 O mês de Agosto em Angola é época 

sazonal para oportunistas e bajuladores 

tirarem proveito financeiro, realizando 

eventos publicitados em flyers, spots 

radiofónicos e televisivos, rendendo 

homenagem ao aniversário de JES. 

 O culto de personalidade realizado em 

prol de JES verifica-se até em algumas 

igrejas! O país paralisa,  programas e 

noticiários na RNA, na TPA 1 e 2 anunciam 

durante dias os feitos do engenheiro. 

O MPLA acredita que a onda de bajulações 

e festas darão ênfase na pessoa de JES  e 

terá um impacto positivo no pleito 

eleitoral, dai o mesmo ter sido agendado 

para o dia 31 de Agosto. 

Descartando-se a possibilidade de uma 

segunda fraude eleitoral e temendo o 

actual resultado, o MPLA decidiu investir a 

todo custo na velha e monótona estratégia 

de difamação da imagem de seus 

opositores, nomeadamente: CASA-CE, 

BLOCO DEMOCRÁTICO, FNLA e UNITA. O 

MPLA decidiu também promover 

maratonas e injectar capital financeiro em 

raves e festas cujo temas sejam centrados 

na pessoas de JES. O preço de bebidas 

alcoólicas torna-se mais acessível e seus 

consumidores manifestam o efeito, 

tornando os recintos das maratonas, festas 

e raves em prostíbulo e/ou ringues. 

O povo esquece-se dos milhares de 

problemas que enfrenta no dia-a-dia, e ao 

som do Dj esquematizam danças como 

Windeck, Tchuku e Kambwá.  

Já aconteceu em 2008 e não seria surpresa 

se voltasse a acontecer! As maratonas, 

festas e Raves não são eternas, a ressaca 

passa depois do voto, com a ajuda do caldo 

e gelado de mukwa, e a realidade torna-se 

nítida outra vez! Vivemos os mesmos 

problemas e convivemos com o mesmo 

governo ganancioso. Portanto, viva o 

álcool, viva as maratonas, festas e raves, 

viva os tchukus, windecks e kambwas que 

nos levitam ao curto sonho que é realidade 

em poucos países de África e na maior 

parte dos países da Europa “bem-estar 

social, saneamento básico, justiça, paz, 

igualdade e democracia”. 

Por: Mona Dya Kidi 

A 



Humor 

Numa das raras conversas mantida por José 

Eduardo dos Santos (JES) e Barack Hussein 

Obama II (BHO), no chat do facebook (vídeo 

chamada) 

JES: Obama, preciso da tua ajuda 

BHO: Se for dinheiro, não te empresto 

JES: Não, não é dinheiro 

BHO: O que é? 

JES: Preciso de uma dica… O que devo levar em 

conta para nomear ministros e secretários de 

estado inteligentes? 

BHO: É fácil, Kitumba 

JES: Fácil??? 

BHO: Sim, vais ver. Hillary podes chegar ao meu 

escritório por favor!!! 

Hillary Diane Clinton (HDC): Sim, Obama… 

Barack Obama, pegou no seu telefone ligou 

BHO: Hillary, qual é o filho do teu pai que não é 

teu irmão? 

HDC: Sou eu. 

BHO: Obrigado… 

BHO: Kitumba viste. 

JES: Realmente… É mesmo, muito fácil. 

Fingindo ser educado ele agradeceu pela dica, e 

em seguida JES chamou o RUI FALCÃO (RF) ao 

seu gabinete 

JES: Rui, qual é o filho do teu pai que não é teu 

irmão? 

RF: Chefe, não sei… Tenho que pensar!!! 

JES: Tens até final desta tarde para dar a 

resposta, senão serás demitido. 

RF: Está be éé em che, chefe… 

Aflito RUI FALCÃO (RC) foi a procura do 

MARCOLINO MOCO (MC) 

RC: Marcolino, qual é o filho do teu pai que não 

é teu irmão? 

MC: Sou eu mesmo. 

RC: Obrigado pela resposta. Tenho que voltar, 

na cidade alta 

RC: Chefe já sei a resposta. 

JES: Qual é a resposta? 

RC: O filho do meu pai, que não é meu irmão é 

o MARCOLINO MOCO. 

JES: Seu BURRO, quem te mentiu… O filho do 

teu pai que não é teu irmão é a HILLARY 

CLINTON. 

Dados: 

Barack Hussein Obama II (Honolulu, HI, 4 de 

agosto de 1961). - 51 Anos 

Hillary Diane Rodham Clinton (Chicago, 26 de 
outubro de 1947). - 65 Anos 

José Eduardo dos Santos (Sambizanga, Luanda, 
28 de Agosto de 1942). - 70 Anos 

Comparações: 

José Eduardo dos Santos, começou a exercer as 

suas funções de Presidente da República 

Popular de Angola (actualmente República de 

Angola) com 37 anos de idade, hoje com 70 

anos ainda acha que pode dar alguma coisa ao 

nosso país. 

-Nesta altura, Barack Obama: tinha apenas 18 

Anos de idade; e 

-Hillary Clinton: tinha 32 Anos de idade. 
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