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Dossier Desemprego

Textos de Miguel goMes/Nok Nogueira

subsídio 
só é possível 
com poucos 
desempregados

A função da segurança social é pouco divulgada entre os cidadãos angolanos. poucos conhecem os seus direitos. 
poucos sabem que estão disponíveis diversos subsídios de apoio aos mais necessitados, às grávidas, às crianças e aos 
mais-velhos. sobre a implementação de um subsídio de desemprego as opiniões divergem.

Taxa de deseMprego 
roNda 

30% 
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“É preciso incentivar a criação 
de empregos porque só se combate 
o desemprego com a criação 
de empregos”, defende Josefa Webba

“Neste momento
o  mercado é 
pequeno
e promove poucas 
oportunidades. 
É preciso apostar 
na formação 
e capacitação 
profissional 
dos nossos jovens”, 
lembra Manuel 
Viage, secretário-
geral da UNTA

o caso angolano começa por cons-
tituir, logo à partida, um caso difícil 
de analisar pelo facto de não existir 
uma regulamentação jurídica do sub-
sídio de desemprego, nem um regi-
me jurídico que defina na protecção 
social esta eventualidade, descreve 
a jurista e especialista em Direito do 
Trabalho, Josefa Webba. 

“Tratando-se de uma eventuali-
dade, porque ninguém quer ficar 
desempregado, o estado tem neces-
sidade, ao abrigo do artigo 77º da 
Constituição da república de Angola, 
de proteger esta situação”, refere. 

A Lei nº 7/04, de 15 de outubro, 
que estabelece a Lei de Bases da 
protecção social, na secção II (re-
gime dos Trabalhadores por Conta 
de outrem), Artigo 18 (Âmbito de 
Aplicação material), frisa que o re-
gime compreende a protecção na 
doença; a protecção na materni-
dade; a protecção nos riscos pro-
fissionais, acidente e doença pro-
fissional; a protecção na invalidez 
e velhice; a protecção na morte; a 
compensação dos encargos familia-
res; e a protecção no desemprego. 

No entanto, esta intenção não está 
regulamentada. No ponto 2 do referi-
do Artigo 18, a legislação explica que 
“a protecção no desemprego deve 
realizar-se preferencialmente através 
de medidas de apoio e incentivo às 

políticas de emprego próprio”. 
Josefa Webba entende que a falta 

de regulamentação jurídica é uma 
consequência dos desafios que o 
estado tem pela frente. “se regula-
mentar o emprego já é difícil, regu-
lamentar o desemprego é muito mais 
ainda”, admite a jurista.

manuel Viage, secretário-geral da 
União Nacional dos Trabalhadores 
Angolanos, frisa que o governo tem 
estado a criar uma série de instru-
mentos legais para “enquadrar todo 
o sistema de segurança social”. “mas 
por enquanto falta legislar sobre a 
protecção na doença e no desempre-
go”, explica o sindicalista.

sobre o caminho feito até agora 
Viage justifica o ponto 2 do Artigo 
18 da Lei de Bases. “Como o país en-
frentou e ainda enfrenta uma série de 
constrangimentos, não sendo pos-
sível institucionalizar uma fórmula 
para o subsídio de desemprego, a 
ideia passa por fomentar a criação de 
postos de trabalho através de centros 
de formação profissional, pavilhões 
de artes e ofícios, requalificação pro-
fissional e empreendedorismo”, des-
taca manuel Viage.

DeseMpregADos
“Fala-se de muita coisa mas não 

se consegue dizer qual é a percen-
tagem de desemprego que temos no 

país. Das duas, uma: ou não se sabe, 
porque não é feito este trabalho por 
forma a saber quem são os desem-
pregados ou quem são os verdadeiros 
desempregados, ou então sabe-se 
que é uma cifra tão alta que até é 
vergonhosa. e daí não se dizer nada”, 
atira Josefa Webba. 

em entrevista ao Novo Jornal, Je-
sus maiato, director nacional da se-
gurança social, avança com alguns 
indicadores e justificações. “Neste 
momento não há condições para 
implementar o subsídio de desem-
prego. A nossa taxa de desemprego 
é muito alta. ronda os 25-30 por 
cento da população activa”, avança 
o responsável. 

A existência de um subsídio 
nestas condições “põe em causa 
a sustentabilidade da segurança 
social”. “É o que está a acontecer 
neste momento na europa. Dos es-
tudos comparativos que fazemos 
com outros países, entendemos que 
o subsídio só faz sentido com taxas 
de desemprego que rondem os 5 por 
cento”, explica Jesus maiato.

“Não nos podemos aventurar”, 
considera o director nacional da se-
gurança social. “A segurança social 
representa um custo para a socieda-
de. e o risco do financiamento ao de-
semprego é muito alto”. 

“Também temos algumas dúvi-

das em relação à eficácia. sabemos 
que, na nossa realidade, vamos ter 
pessoas a aproveitarem-se destes 
programas para seu próprio bene-
fício. Isto acontece em todos os 
países. o estado tem apostado no 
conceito de políticas activas de em-
prego”, diz Jesus maiato.

o Instituto Nacional da seguran-
ça social (INss) financia, segundo 
o ministério da Administração pú-
blica, Trabalho e segurança social 
(mApTss), alguns programas de fo-
mento do emprego (micro-crédito, 
empreendedorismo, pavilhões ocu-
pacionais profissionais e auto-em-
prego, entre outros). 

CriAção De eMpregos
se por um lado existe o problema 

do subsídio de desemprego, do outro 
lado está uma obrigação que, segun-
do a jurista Josefa Webba, deve ser 
um compromisso assumido pelo es-
tado: a obrigação de criar empregos. 

“Há países que mesmo ao nível da 
formação interna tentam limitar a 
proliferação de desempregados. An-
gola, neste momento, está a criar li-
cenciados em série sem garantias de 
emprego”, afirma Josefa Webba, para 
quem esses licenciados vão consti-
tuir os desempregados do futuro. 

“É preciso incentivar a criação de 
empregos porque só se combate o 
desemprego com a criação de em-
pregos. Não há estado que consiga 
fazer com que um batalhão de de-
sempregados seja beneficiário da 
protecção social. o desemprego tem 

que ser a cifra mais baixa possível”, 
salienta, alertando para a situação de 
sub-emprego: pessoas que estiveram 
nas faculdades e que neste momento 
estão a fazer outros trabalhos abaixo 
das suas qualificações. 

“para que todos estes apoios fun-
cionem em condições é necessário 
ter um mercado de trabalho mais 
organizado”, acredita manuel Via-
ge. “Neste momento o mercado é 
pequeno e promove poucas opor-
tunidades. É preciso apostar na for-
mação e capacitação profissional 
dos nossos jovens”.

Josefa Webba acredita que, no 
futuro, se for criada a figura do sub-
sídio de desemprego, os Centros de 
emprego precisam “ter maiores atri-
buições, que não só a de fazer inscri-
ções, mas sim ficar com a missão de 
fiscalização”. 

“Ao beneficiário, reservar-se-ia o 
dever de comparecer nas datas em 
que o centro de emprego o chama 
para ir receber pontualmente o seu 
salário, uma vez que a recepção do 
salário deve ser feita pessoalmente. 
Assim como toda e qualquer altera-
ção de residência da pessoa bene-
ficiária deve ser comunicada, bem 
como esta não pode sair do país 
sem comunicar ao referido centro 
onde estiver inscrito, submetendo-
-se ainda ao pagamento de uma 
coima, caso arranje um outro tra-
balho”, explica Webba.

A jurista espera que a protecção 
social seja “um facto” em Angola.

Miguel goMes/Nok Nogueira

César Magalhães 

Edson Chagas
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a lei N.º 7/04, de 15 de Outubro, 
aprova a Lei de Bases da Protecção 
Social, tendo entrado em vigor em 
Janeiro de 2004. É aplicável à po-
pulação residente “que não tenha 
meios de subsistência ou que, ten-
do, os mesmos sejam diminutos, e 
que não possam assumir, na tota-
lidade, a sua protecção, nomeada-
mente famílias, mulheres, crianças 
e jovens, idosos, pessoas com defi-
ciência ou desempregados, que se 
encontrem em situações de pobre-
za grave, exclusão, risco de margi-
nalização ou de vida ou dependen-
tes de outrem”. 

Esta protecção social consubs-
tancia-se na atribuição, após ve-
rificação da situação em causa e 
consoante o grupo em questão, “de 
prestações de risco, de apoio social 
e de solidariedade”. Este diploma 
regula “o regime jurídico aplicável 
às prestações sociais obrigatórias, 
bem como o regime aplicável às 
prestações sociais complementa-
res, quer para os trabalhadores por 
conta de outrem, quer para os tra-
balhadores por conta própria”.

Segundo o Artigo 1.º da Lei nº7/04 
os objectivos da protecção social são 
“atenuar os efeitos da redução dos 
rendimentos dos trabalhadores nas 
situações de falta ou diminuição da 
capacidade de trabalho, na mater-
nidade, no desemprego e na velhice 
e garantir a sobrevivência dos seus 
familiares, em caso de morte”; “com-
pensar o aumento dos encargos ine-
rentes às situações familiares de es-
pecial fragilidade ou dependência”; 
e “assegurar meios de subsistência 
à população residente carenciada, 
na medida do desenvolvimento eco-
nómico e social do País e promover, 
conjuntamente com os indivíduos e 
as famílias, a sua inserção na comu-
nidade na plena garantia de uma ci-
dadania responsável”.

Todos os cidadãos têm direito aos 
benefícios que estão previstos na lei. 
A protecção social está organizada 
em três níveis: protecção social de 
base (gerida pelo Ministério da As-
sistência e Reinserção Social e que 
abarca todos os programas de apoio 
à velhice, maternidade, abono de 
família, e pessoas com necessidades 
básicas), protecção social obriga-
tória (baseia-se nas contribuições 
obrigatórias de empresas e traba-
lhadores e é gerida pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social) e a 
protecção social complementar – um 
mecanismo individual de poupança 
normalmente associado ao sector 
privado (fundos de pensões, contas 
de poupança reforma ou educação, 
entre outros mecanismos).          M. g.

o que 
diz a lei?

Jesus Maiato 
(na foto) defende 
programas 
à medida da 
realidade nacional

governo pensa 
em rendimento 
mínimo

a iNforMação não é propriamente 
uma novidade (o próprio Novo Jornal 
já abordou este assunto) mas Jesus 
Maiato, director nacional da Seguran-
ça Social, vem dar outra força à ideia. 
“Há planos para se implementar um 
programa de rendimento mínimo na-
cional”, reconhece o responsável.

O programa está em linha com o 
que vem sendo prática em diversos 
países em vias de desenvolvimento 
em África, Ásia e América do Sul. A 
figura do subsídio de desemprego, 
por exemplo, apenas existe nos EUA, 
Europa e Japão. Há quem diga que é 
também uma questão cultural.

“Todos estes programas devem ser 
feitos à medida da nossa realidade. 
Na minha opinião, temos problemas 
mais graves para resolver do que o 
subsídio de desemprego – temos 
salários muito baixos, uma econo-
mia pouco competitiva, um mercado 
bastante oneroso e uma grande falta 
de eficiência no aparelho público”, 
adverte Jorge Trula, oficial angolano 
de Políticas Sociais na delegação da 
UNICEF, em Luanda.

Trula defende que Angola tem 
condições para implementar um pro-
grama de transferência de renda aos 
cidadãos mais necessitados. O tal 
rendimento mínimo. Mas isto deve 
obedecer a algumas regras.

“Não podemos entregar valores 
às pessoas sem olhar para os seus 
rendimentos”, explica Jorge Trula. 
“Segundo o último Inquérito sobre 
o Bem-Estar da População (IBEP), 
publicado em 2011, 37 por cento dos 
angolanos estão abaixo da linha de 
pobreza. A renda média mensal des-
tes cidadãos é de 4200 kwanzas”. 

Para as regras internacionais, o 
valor do rendimento mínimo deve 
situar-se entre 30 a 60 por cento dos 
rendimentos do público-alvo. “Neste 
caso, estamos a falar de transferên-
cias de 3000 a 4000 kwanzas/mês por 
família”, explica o quadro da UNICEF.

A transferência de valores acima 
dos rendimentos médios das famílias 
abrangidas parece, à partida, a atitu-
de mais adequada. “Mas está provado 
que não é assim. Se vamos distribuir 
10 mil kwanzas por mês esta situação 
tem o potencial de quebrar o pacto 
social no seio das comunidades”, 
alerta Jorge Trula.

                                                              M. g.

Manuel Vicente
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fonte: Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança 
Social

Acesso ao subsídio
o Novo JorNal ouviu a especialista 
em Direito do Trabalho, Josefa Webba, 
que começou por descrever a matéria 
como sendo de difícil gestão, princi-
palmente para os governos que têm 
a noção de que vão ter gastos avulta-
dos, do ponto de vista da regulamen-
tação jurídica. O problema, introduziu 
a jurista, prende-se com uma ques-
tão: com quem se vai gastar? 

“Porque, para ser regulamentado o 
desemprego, teríamos de entrar numa 
espécie de atitude que haveria de ser 
considerada discriminatória. Porque 
não é qualquer pessoa que é desem-
pregada e que pode ser beneficiário 
do subsídio de desemprego. O subsí-
dio não é apenas um mas, sim, três, 
a saber: o subsídio de desemprego 
propriamente dito, o subsídio social 
de desemprego e o subsídio parcial de 
desemprego”, começa por dizer.

Segundo a especialista “só é de-
sempregado quem já trabalhou”. 
“Quem nunca trabalhou não pode ter 
o epíteto de desempregado, ou pode-
rá tê-lo mas numa outra vertente, e 
não na vertente da possibilidade de 
ser beneficiário de um subsídio de 
desemprego”, explica Webba.

regras de acesso
De acordo com a jurista, os critérios 

de acesso dependem de um conjunto 
de factores definidos por lei. Mas, 
numa primeira instância, o candida-
to deve preencher um requerimento 
que é posteriormente entregue a um 
centro de trabalho e este não deverá 
estar à beira da possibilidade de rece-
ber uma pensão de reforma. 

Um outro tema que se levanta, 

segundo a jurista, é a duração do 
referido subsídio que, realçou, não 
deve ser eterna. “Há países que de-
finem 12 meses para pessoas que já 
têm até 30 anos, como é o caso de 
Portugal. Dos 30 aos 40 anos têm 
direito a 18 meses, e dos 40 aos 44 
anos são 24 meses”, exemplifica. 

                                                                  N. N.

“Ter um subsídio de desemprego significa 
que vamos descontar mais no nosso salário 
para a Segurança Social”, frisa Carlos 
Rosado de Carvalho

“Quem nunca 
trabalhou não pode 
ter o epíteto 
de desempregado”, 
explica a jurista 
Josefa Webba

o impacto orçamental
o ecoNoMisTa carlos rosado 
de Carvalho entende o subsídio de 
desemprego como “um direito ad-
quirido pelo estado social” nas so-
ciedades mais modernas, que “visa 
compensar pessoas que se vêem na 
situação de desemprego”. Mas não 
deixa de representar custos elevados 
em termos orçamentais. 

Para Rosado de Carvalho a “lógica 
do subsídio de desemprego, em rigor, 
nem é sequer propriamente um favor, 
uma vez que nos descontos para a se-
gurança social, nos países que prati-
cam o subsídio, está incorporada uma 
parcela que funciona como uma espé-
cie de seguro contra o desemprego”. 

“Ter um subsídio de desemprego 
significa que vamos descontar mais 
no nosso salário para a Segurança 
Social. Se, por um lado, o subsídio de 

desemprego é uma conquista do esta-
do social, constitui também um pro-
blema: temos de ter especial cuida-
do porque, em Angola, o subsídio 
de desemprego pode levar muita 
gente desempregada a acomodar-
-se”, adverte o economista. 

Por esta razão, acrescenta Carlos 
Rosado de Carvalho, estes subsídios 
são normalmente limitados no tem-
po. Como, aliás, se assiste hoje so-
bretudo nos países que estão em crise 
na Europa, como Portugal, Espanha, 
Grécia, Irlanda, Itália, que limitaram 
o acesso ao subsídio do desemprego 
no tempo, justamente para que as 
pessoas não se acomodem e não quei-
ram viver do desemprego.   

Para o economista, os custos para 
o Estado vão depender das condições 
de acesso (que deverão ser fixadas em 

regulamento), o que acaba por ser 
também uma outra situação preocu-
pante devido ao facto das condições 
serem definidas por regulamentos 
posteriores – em processos longos e 
demorados no tempo.

Questionado sobre a quem mais 
interessa a criação do subsídio de de-
semprego, o economista defende que 
o “que interessa aos trabalhadores 
interessa a toda a sociedade”. 

“Naturalmente que as empresas 
vão ter um custo adicional, porque 
as empresas também contribuem 
para a Segurança Social. Não vão 
ficar muito satisfeitas. Mas também 
é verdade que já passou o tempo 
daqueles que se interessam exclu-
sivamente pelo lucro”, conclui o 
economista e actual director do se-
manário Expansão.                             N. N.

Taxa de desemprego

Trabalhadores inscritos na Segurança Social

Empresas inscritas

Beneficiários da Segurança Social

25-30 por cento 

1 milhão e 200 mil

90 mil

90 mil

Números

Lidia Onde
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Política

Presidência do PRS nega sobrefacturação
de três milhões de dólares

PR pede levantamento 
dos casos de malnutrição

OS óRgãOS SuPeRiOReS do 
Partido da Renovação Social (PRS) 
negaram que o presidente Eduardo 
Kwangana tenha sobrefacturado 
3.800.000,00 (três milhões e oito-
centos mil dólares norte america-
nos) na compra do material da cam-
panha eleitoral de 2008 na China.

Segundo os acusadores, o presi-
dente do PRS e os seus colaborado-
res adquiriram no mercado chinês 
propaganda eleitoral no valor de 
500 mil dólares e Kwangana cobrou 
ao partido três milhões de dólares.

Na sequência desta polémica, 
uma fonte próxima à presidên-
cia do PRS confidenciou ao Novo 

Jornal que vão processar, nos 
próximos tempos, alguns mem-
bros da direcção do partido que 
lideram uma campanha de cons-
piração contra a organização e o 
seu presidente.

“Durante a campanha eleitoral 
de 2008, o PRS não consumiu ma-
terial de propaganda encomendada 
à revelia das estruturas do partido. 
Tudo foi adquirido em consenso”, 
defendeu a fonte, salientando que 
“existem determinados elementos 
descontentes que querem descre-
dibilizar o partido”.

Os que questionam a gestão da 
organização liderado por Kwanga-

na alegam que “a subfacturação 
deixou o PRS em situação de ban-
carrota e os seus militantes foram 
sacrificados”.

“O PRS tem órgãos de direcção 
estatutários, o Presidente usurpou 
as competências e atribuições do 
Comité Nacional, do Conselho Po-
lítico e do Secretariado Executivo 
Nacional”, acusam.

Para os defensores do presi-
dente, “os elementos por detrás 
desta campanha são conheci-
dos e agem assim por não terem 
constado nos primeiros lugares 
da lista dos deputados durante as 
eleições de 2012.

“O partido tem muitos quadros 
e todos devem ser rodados” diz a 
fonte, lamentando que essa atitu-
de possa “fragilizar a base eleitoral 
do PRS”.

O PRS é uma formação política 
que já participou nos três pleitos 
eleitorais que aconteceram em 
Angola. Nas primeiras eleições de 
1992 , o partido conseguiu seis de-
putados, em 2008  subiu para oito e 
nas últimas recuou para três.

O Partido de Renovação Social 
(PRS) foi fundado a 18 de Novem-
bro de 1990 em Luanda, por um 
grupo de patriotas de origem social 
humilde.                                              D.F.

O Chefe dO exeCutivO, José 
Eduardo dos Santos, orientou 
quarta-feira,30, as autoridades do 
Ministério da Saúde para fazerem 
o levantamento sobre a situação 
alimentar na província do Cunene, 
onde já se registam alguns casos 
de malnutrição entre as crianças e 
pessoas da terceira idade.

Segundo dados do Executivo, a 
situação da seca afecta actualmen-
te 542.979 pessoas e 1, 167 mil e 
497 cabeças de gado naquela pro-
víncia do sul do país.

“Vamos ao Cunene para dar se-
guimento às orientações do Presi-
dente da República, José Eduardo 

dos Santos, no sentido de avaliar-
mos os trabalhos que estão a ser 
efectuados para resolver a situação 
da fome e encontrar soluções futu-
ras”, disse ao Novo Jornal o minis-
tro da Saúde, José Van-Dúnem.

Na província do Cunene registam-
-se casos de malnutrição devido à 
seca e fome. Os números ainda não 
são conhecidos, mas registam-se 
nas localidades mais afectadas pela 
seca, nomeadamente nos municí-
pios de Ombadja, Cahama e Curoca.

Representantes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e par-
ceiros trabalharam esta semana 
naquela província, para reforçar o 

sistema de vigilância.
A gravidade da situação da seca 

é também denunciada pelo bispo 
da diocese de Ondjiva, D. Pio Hi-
punyati, que, apesar de reconhecer 
as ajudas que têm sido direcciona-
das para a região, fruto da mobi-
lização da sociedade civil, afirma 
que o drama está longe de ser re-
solvido.

O sacerdote descreve um cená-
rio dramático de famílias que es-
tão sem nada para comer e revela 
que, a avaliar pelo quadro actual, o 
Cunene irá precisar de assistência 
até pelo menos Maio de 2014.

D.F.

No CuNeNe

A PReSidente 
da Comissão 
dos Assuntos 
C o n s t i t u c i o -
nais e Jurídicos 
da Assembleia 
Nacional, Gui-
lhermina Prata, 
considerou segunda-feira,28, em 
Luanda, que a “fiscalização e contro-
lo dos deputados às acções de Execu-
tivo continuarão a existir”.

A deputada falava em conferên-
cia de imprensa, que visou aclarar 
o acórdão adoptado pelo Tribunal 
Constitucional (TC), a 9 de Outubro 
passado, que declara a inconstitu-
cionalidade parcial de vários artigos 
do Regimento da Assembleia Na-
cional, por desconformidade com a 
Constituição da República.

“O acórdão do TC 319/2013 não 
beliscou a função de fiscalização e 
controlo dos deputados”, precisou.

Para a deputada, de acordo com a 
sentença, a Constituição não confere 
competências à Assembleia Nacional 
para fazer interpelações e inquéritos 
ao Executivo, nem para convocar, fa-
zer perguntas ou audições aos minis-
tros, precisando que estes e os gover-
nadores provinciais desempenham 
funções delegadas pelo titular do 
Poder Executivo, que é o Presidente 
da República.

Refira-se que o Tribunal Constitu-
cional (TC) declarou a inconstitucio-
nalidade parcial do Regimento da As-
sembleia Nacional, decretando que o 
Parlamento não tem competências 
para interpelar o Executivo.

O regimento da Assembleia Na-
cional foi aprovado pelos deputados 
em Maio de 2012. Entretanto, 22 
parlamentares do MPLA requereram 
ao TC, no passado dia 7 de Agosto, 
a apreciação da constitucionalidade 
(fiscalização sucessiva) dos artigos 
260, 261, 268, 269, 270 e 271 do re-
gimento.

De acordo com o acórdão nº 
319/2013, assinado pelos seis juízes 
conselheiros do Tribunal Constitu-
cional, reunidos na cidade do Uíge 
“a Constituição não confere à As-
sembleia Nacional competência para 
fazer interpelações e inquéritos ao 
Executivo, nem para convocar, fazer 
perguntas ou audições aos Ministros, 
uma vez que em Angola os Ministros 
de Estado, Ministros e Governadores 
desempenham funções delegadas 
pelo titular do Poder Executivo, que 
é o Presidente da República”.        D.F.

MPLA: 
“Fiscalização 
e controlo 
continuam
a existir”

ACórDão CoNstituCioNAl



O exeCutivO entRegOu à Assem-
bleia Nacional a proposta de Orça-
mento Geral do Estado (OGE) para 
2014, o que prevê despesas avalia-
das em 7.2 triliões de kwanzas. O 
documento foi entregue ao presi-
dente da Assembleia Nacional, Fer-
nando da Piedade Dias dos Santos, 
pelo ministro de Estado e Chefe da 
Casa Civil da Presidência da Repúbli-

ca, Edeltrudes Costa.
O ministro das Finanças, Arman-

do Manuel, esclareceu que a propos-
ta de OGE para 2014 tem em conta as 
opções estratégicas definidas no 
Plano Nacional de Desenvolvimen-
to, com primazia para as acções do 
domínio social (30%), visando asse-
gurar a melhoria das condições de 
vida das populações.

Adiantou ser ainda objectivo des-
ta proposta de orçamento garantir 
o incremento da actividade econó-
mica, a estabilidade de preços e a 
cambial para o fomento da produção 
e a inserção de Angola no contexto 
internacional competitivo.

O documento assegura também 
o incremento da actividade econó-
mica, a estabilidade de preços e do 

câmbio para o fomento da actividade 
produtiva e inserção de Angola no 
espaço internacional competitivo.

O presidente da 5ª comissão da 
Assembleia Nacional (a de Econo-
mia e Finanças), Manuel Nunes Jú-
nior, informou que a proposta vai 
ser analisada e poderá ser aprovada 
até 15 de Dezembro próximo. O de-
putado informou ainda que serão 

realizadas discussões a nível das co-
missões especializadas.

Manuel Nunes Júnior informou 
que, por se tratar de um documen-
to que toca a vida de todos os an-
golanos, será levado a consultas 
com membros da sociedade civil e 
parceiros sociais para enriquecer a 
proposta de Orçamento de Estado 
para 2014.                                                          D.C.
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Os ministros das Relações Exteriores de Angola, Georges 
Chikoti, e dos Negócios Estrangeiros de França, Laurent Fabius, 
defenderam, ontem em Luanda, a rendibilização da cooperação 
política, económica e comercial entre os dois países

executivo entrega ao Parlamento proposta 
do Orçamento geral de estado para 2014

DespesA AtiNge os 7.2 triliões De kwANzAs

nA PRóximA SegundA-feiRA, 4 
de Novembro, os parlamentares vão 
discutir pela primeira vez o relatório 
de execução e demonstração finan-
ceira do Orçamento Geral do Estado 
(OGE) de 2011 e não inclui o resumo 
da execução dos valores orçamen-
tados para as unidades dos Serviços 
de Apoio à Presidência da República, 
do Ministério da Defesa Nacional, do 
Interior, das Relações Exteriores e da 
Justiça, de acordo com a conta geral 
do Estado desse ano, que o Presiden-
te da República fez chegar à Assem-
bleia Nacional, através do Ministério 
das Finanças. 

De acordo como Orçamento Geral 
do Estado de 2011, estavam reserva-
dos para o Ministério da Defesa Na-
cional despesas no valor de 338,1 mil 
milhões de kz (cerca de 3,4 mil mi-
lhões USD) e um envelope financeiro 
de 71,7 mil milhões de kz (735,5 mil 
milhões USD) para os Serviços de 
Apoio ao Presidente da República. 

A lei 15/10, de 14 de Julho, refere 
que no OGE devem constar os de-
monstrativos da execução da recei-
ta e da despesa de todos os órgãos 
integrados nesta rubrica, nos níveis 
consolidados e detalhados das clas-
sificações institucionais. 

Do documento, devem ainda fa-
zer parte informações referentes ao 
relatório sobre os resultados da ges-
tão orçamental, financeira e patri-
monial, destacando-se a actividade 
financeira do Estado nos domínios 

das receitas, despesas de tesouraria 
e créditos públicos. 

Para a UNITA, na visão do seu 
líder Isaías Samakuva, o que o Pre-
sidente da República submeteu à 
Assembleia Nacional, pela primeira 
vez em 34 anos, não é ainda a Con-
ta Geral do Estado que a Lei manda 
apresentar.

“O Presidente não apresentou os 
relatórios de execução necessários 
à justificação de mais de 70 por 
cento do orçamento gasto. Nem o 
relatório dos seus próprios gastos. 
Não identificou no seu relatório os 
reais titulares dos chamados inves-
timentos de Angola, feitos com fun-
dos públicos, e que se encontram 
espalhados por Portugal, Estados 
Unidos, Rússia, China e inúmeros 
paraísos fiscais”, refere.

Samakuva considera que o Pre-
sidente da República não forneceu 
elementos para a entidade fisca-
lizadora aferir a transparência, 
competitividade e probidade das 
transacções comerciais do Estado. 
“Além disso, não submeteu as con-
tas à apreciação prévia do Tribunal 
de Contas, como manda a lei. 

Deste modo, como já alguém refe-
riu, “o Presidente José Eduardo dos 
Santos cumpriu mais um ciclo de 
ilusionismo político e gestão enga-
nosa’”, reclamou o político.

 
ReSPOnSAbilidAde ACReSCidA
Para Alexandre Sebastião André, 

da CASA-CE, este é um sinal que se 
traduz numa abertura para que to-
dos os órgãos que são beneficiados 
pelo OGE tenham uma responsabili-
dade acrescida de prestar contas. 

Para ele, do ponto de vista formal, 
todos estes órgãos do Estado sempre 
estiveram obrigados a prestar conta, 
desde 1992, altura em que a lei esta-
belece a obrigatoriedade da presta-
ção de contas do Estado. “Mas, por 
várias razões, penso não ter grande 
fundamento a Conta Geral do Es-
tado nunca ter sido apresentada à 
Assembleia Nacional, portanto, os 
deputados bateram-se na primeira 
legislatura, mas eram vozes que fi-
cavam espalhadas no deserto. Como 
estamos num outro ambiente políti-
co partidário, vamos continuar a re-
clamar os nossos direitos”, declarou. 

O político adiantou ainda que a 
Conta Geral do Estado chegou à As-
sembleia Nacional a coxear, porque 
não veio por moto próprio, além de 
que faltam algumas peças indispen-
sáveis para se poder aferir a conta 
apresentada pelo Executivo. A peça 
em falta, segundo Alexandre Sebas-
tião, deve ser elaborada pelo Tribunal 
de Contas, porque este é um órgão do 
Estado imbuído do controlo e fiscali-
zação directa do erário público, antes 
e depois das execuções, o que signifi-
ca dizer que todos os dados minucio-
sos que os deputados hão-de precisar 
para melhor apreciação desta conta 
estão na jurisdição deste órgão. 

Justificou que, sem este relató-
rio, os deputados não estão “em 
grandes condições para apreciar” a 
conta apresentada pelo Estado. 

Em relação à ausência das contas 
dos ministérios da Defesa Nacional, 
Interior, Justiça e Relações Exterio-
res, o deputado esclareceu que “o 
que se vai discutir no dia 4 não é um 
relatório de contas, é um relatório 
parcial, e a lei não estabelece que 
se pode apreciar relatórios de conta 
de forma parcial, quando se trata de 
unidades orçamentadas para me-
lhor apreciar e aferir o que efectiva-
mente foi gasto e como foi gasto”

“Não estando estes órgãos admi-
nistrativos, não podemos conside-
rar Conta Geral do Estado. Estamos, 
sim, perante uma conta parcial do 
Estado. A Conta Geral não exclui 
qualquer órgão, desde a Presidência 
da República até administração mu-
nicipal”, resume.

PeRdeu-Se muitA COiSA
Já o deputado do Partido de Re-

novação Social, Eduardo Cwangana, 
encorajou o Executivo que, pela 
primeira vez, levou ao parlamento 
a Conta Geral do Estado. “Mesmo 
passados dois anos, é muito bom 
para cumprir com aquilo que está 
estatuído na Constituição da Repú-
blica e também para cumprir com a 
democracia”, justificou. 

O político chamou atenção ao Exe-
cutivo que, passados dois anos estão 

a discutir as contas anteriores. “Por 
lei, deveria terminar um ano e depois 
discutir-se as contas e, neste perío-
do, não temos muita coisa na memó-
ria. Agora, assim, é difícil, perdeu-se 
muita coisa”, lamentou. 

“Nós recomendamos ao Presi-
dente da Assembleia Nacional no 
sentido de interceder junto do Tri-
bunal de Contas para nos enviar o 
seu parecer de contas e creio que os 
ministérios da Defesa Nacional, do 
Interior, da Justiça e das Relações 
Exteriores, provavelmente, vão nos 
enviar essas demonstrações. Se não 
acontecer, vamos chamar a atenção 
para que, nas próximas prestações 
de contas, nos enviem os documen-
tos completos. Podemos considerar 
como normal, porque é a primeira 
vez que nos enviam a Conta Geral 
do Estado e se calhar não tiveram 
as instruções suficientes, mas o im-
portante é o começo”. 

Já o deputado e 4º vice-presiden-
te do grupo parlamentar do MPLA, 
João Pinto, considerou à imprensa 
que as bancadas da oposição estão 
a tirar conclusões “antes da hora”. 
O documento está ainda “em apre-
ciação”, alerta.

“Isto é uma precipitação. O rela-
tório final veio agora, depois de ter-
mos o acórdão do Tribunal Constitu-
cional, e, nessa altura, vão-se fazer 
as recomendações que se impõem 
necessárias”, reforçou.

DomiNgos CAzuzA    

defesa, interior, miRex e Justiça em falta

2011
CoNtA gerAl 

Do estADo
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Política

PGR e Polícia 
não foram notificados 

Caso KaNgamba

A PolíciA NAcioNAl esclareceu 
quarta-feira,30, em Luanda, que não 
foi ainda notificada pela sua congé-
nere brasileira sobre o desmante-
lamento de uma rede de tráfico de 
mulheres para Angola, África do Sul, 
Portugal e Áustria, que alegadamen-
te envolve Bento Kangamba.

A informação foi avançada pelo 
segundo comandante da Polícia Na-
cional de Angola, comissário-chefe 
Paulo de Almeida, à margem de uma 
conferência de imprensa sobre o 
processo de desarmamento da po-
pulação civil angolana.

Segundo Paulo de Almeida, a po-
lícia angolana coopera com a polícia 
de vários países e é também mem-
bro da Interpol, mas até agora não 
foi contactada por nenhuma dessas 
organizações, nem tem informação 

oficial sobre o assunto.
“O que ouviram é o que nós tam-

bém ouvimos. As polícias no mundo 
estão organizadas e temos coopera-
ção com alguns países do mundo em 
termos policiais e somos membros 
da Interpol, nenhuma dessas orga-
nizações nos forneceu algum dado 
ou alguma informação, não fomos 
nem notificados, nem informados 
de nada, oficialmente não temos 
nada”, resumiu aquele oficial da Po-
lícia Nacional.

A procuradoria-geral da Repúbli-
ca de Angola também desconhece 
o caso que alegadamente envolve o 
empresário Bento Kangamba, acu-
sado de liderar a rede internacional 
de tráfico de prostitutas do Brasil 
para Angola, passando pela África 
do Sul e Áustria.

“Não fomos notificados pelas au-
toridades brasileiras sobre a situa-
ção de tráfico de prostitutas do Bra-
sil para Angola”, acrescentou a fonte 
contactada pelo Novo Jornal.

Uma fonte ligada a Bento Kan-
gamba rejeitou nesta terça-feira, dia 
23, em Luanda, informações postas 
a circular, segundo as quais a Polícia 
Federal (PF) brasileira estaria a acu-
sar o empresário e também general 
angolano.

Em declarações ao Novo Jornal, 
a fonte adiantou que, “em nenhum 
momento, a notícia [da imprensa 
brasileira] revela o nome de Bento 
Kangamba”.

A fonte acrescentou que “o ge-
neral não viaja há mais de um ano 
para aquele país da América do 
Sul”. Referiu ainda que o empresá-

rio “nunca recebeu qualquer noti-
ficação da polícia brasileira sobre a 
alegada ocorrência, nem manteve 
contactos com cidadãos dos países 
referenciados na informação”.

“Na lista de cidadãos angolanos 
procurados pela Interpol figuram oito 
cidadãos”, cujos nomes não mencio-
nou, acrescentando: “[Na lista] não 
consta o nome do empresário [Bento 
Kangamba] e tais informações têm 
por finalidade denegrir a imagem de 
entidades angolanas”, adiantou.

Nos últimos dias uma notícia di-
vulgada pelo jornal Estado de São 
Paulo do Brasil refere que a PF do 
Brasil emitiu um mandado de captu-
ra contra o general Bento dos Santos 
Kangamba, por alegado envolvi-
mento numa rede internacional de 
prostituição e tráfico de mulheres.

“O Estado apurou que, na ‘Opera-
ção Garina’ deflagrada nessa quin-
ta-feira, 24 [deste mês], a PF pediu 
e a Justiça concedeu a prisão do ge-
neral Bento dos Santos Kangamba, 
caso ele desembarque no Brasil, e 
incluiu o seu nome e o de um com-
parsa na lista de procurados pela In-
terpol”, lia-se no site estadao.com.
br/saopaulo, de 25 deste mês.

O jornal refere que o Ministério da 
Justiça deu o seu acordo ao manda-
do de captura e Kangamba será preso 
caso desembarque no Brasil, estando 
o seu nome incluído numa lista da 
Interpol de pessoas a prender.

Ainda segundo o jornal, um ou-
tro mandado de captura foi também 
emitido contra Wellington Eduardo 
Santos de Sousa ex-membro de um 
agrupamento musical brasileiro.

Um ANo APós ter assumido o car-
go de governador provincial de 
Malanje, Norberto Fernandes dos 
Santos efectuou remodelações no 
pelouro que dirige. Com a nomea-
ção e empossamento dos directo-
res provinciais, administradores 
municipais e outros quadros das 
instituições que alavancam a vida 
dos diferentes sectores da região 
o governador local legitimou a sua 
equipa que, maioritariamente, tra-
balhava na ilegalidade depois das 
últimas eleições gerais.

O governante deu posse ao direc-
tor provincial da Comunicação So-
cial, Simão Marcos (ex-delegado da 
Angop), em substituição de Nuno 
de Oliveira Chiquito, que ocupa o 
cargo de administrador municipal 
de Calandula. Foram também em-
possados os directores dos Registos, 
Simão Cambongo; dos Transportes, 
Correios e Telecomunicações, Car-
doso Bernardo Balanga; da Cultura, 
José da Costa Gaspar; do Comércio, 
Turismo e Hotelaria, José Domingos 
André; e da Indústria, Geologia e Mi-
nas, Mudile Luís Chiquito.

O novo inquilino da Direcção do Or-
denamento do Território Urbanismo e 
Ambiente é João Miguel Correia. Para 

as Obras Públicas foi indicado Louren-
ço de Sá Leitão, enquanto que Lazina 
Carmim Vera Cruz Mfute permanece 
como titular da Saúde.

   Norberto Fernandes dos Santos 
«Kwata Kanawa» reconduziu igual-
mente os directores provinciais dos 
Antigos Combatentes e Veteranos 
da Pátria, Sebastião Rodrigues; da 
Juventude e Desportos, Caetano da 
Rita Paulino Tintas; da Assistência e 
Reinserção Social, Isabel Roque dos 
Santos Mateus; da Família e Promoção 
da Mulher, Antónia Correia dos Santos 
Maiato; da Agricultura, Desenvolvi-
mento Rural e Pescas, João António 
Manuel; assim como o director pro-
vincial da Educação, Ciência e Tecno-
logia, Gabriel Alexandre Boaventura.

Também permanecem nos postos 
os directores provinciais da Admi-
nistração Pública, Emprego e Segu-
rança Social, Camavua Rogério An-
dré, e da Energia e Águas, António 
João pascoal.

Para coordenar o Centro de 
Documentação e Informação do 
governo da província, o chefe do 
executivo local escolheu o jorna-
lista da Rádio Nacional de Angola, 
Manuel Carvalho da Costa, agora 
com dupla função.

Novos AdmiNistRAdoRes
Entre os novos administradores 

municipais de Malanje, incluem-se os 
nomes de Osvaldo Naval dos Santos, 
sucessor de Rosa André Lourenço, 
agora em Cangandala, de Caculama, 
Joaquim Virgílio Gomes, que substi-
tui Serrote Gio e vai continuar mais 
alguns anos no município de Massan-
go, Daniel Ferraz, o decano da admi-
nistração.

 Joaquim António Marte, antes ti-
tular da administração de Kambundi-
-Katembo, foi substituído por Fran-
cisco Muta Cambo. Para Marimba, a 
opção recaiu em Maurício Mzeu Can-
vunje Ambriz e para Luquembo foi 
escolhido Alcino Cabeto Siabala.

O novo administrador municipal de 
Cacuso saiu do Quela, Tomás Rodrigues 
da Conceição, enquanto que o adjunto 
do Kunda-Dia-Base, João Majikijike é o 
novo timoneiro da localidade.

No despacho 07/2013, o governa-
dor provincial de Malanje, Norberto 
Fernandes dos Santos, empossou 
para administrador municipal de Ca-
hombo, Francisco José.

Dentro dos serviços do executivo 
provincial, que o governador se-
leccionou manteve vários dos seus 
coadjuctores: Rui Cardoso Ramos, no 

gabinete de Estudos e Planos; Isaías 
António Pedro, vice-governador para 
o sector técnico e infra-estruturas; 
André Rodrigues, vice-governador 
para a área política e social; e no sec-
tor económico, João Faustino.

Marcelina Maria da Silva Gas foi 
nomeada, em comissão ordinária 
de serviço, para exercer a função de 
directora em exercício do gabinete 
do governador provincial e como as-
sessor para a área social, juventude 
e desportos a sorte foi para António 
Manuel Justino.

mUdANçAs Nos hosPitAis
No quadro das remodelações, o 

chefe do executivo local incumbiu a 
liderança da assessoria por parte das 
autoridades tradicionais a Francisco 
António Miguel e Paulino Daniel Miala 
e José Luís de Castro para apoiarem o 
vice-governador dos serviços técnicos 
e infra-estruturas.

  Pascoal Bernardo Armando Mueba 
e Miguel Paulo Luís Augusto são os 
assessores do vice-governador para o 
sector político e social.

O departamento de protocolo de rela-
ções públicas da secretária do Governo 
Provincial de Malanje tem à cabeça Félix 
Pedro, uma vez que Paulina Eduardo 

Quicumbi foi conduzida ao cargo de 
directora-geral do Hospital Materno-
-Infantil da referida circunscrição.

Para directores-gerais dos hospitais 
Sanatório de Malanje e Municipal de 
Caculama foram empossados, respec-
tivamente, Manuel Adelino do Nasci-
mento e Norberto Veloso da Conceição 
Machado.

O director-geral da Escola Técnica 
de Saúde da circunscrição é Afonso 
Luís Caculama e a chefe de departa-
mento de saúde pública e controlo 
de endemias da Direcção Provincial 
da Saúde da região chama-se Yolanda 
Mote Ndosa.

Na quarta-feira, 30 de Outubro, 
o governador de Malanje, Norberto 
Fernandes dos Santos exonerou o 
director do gabinete de inspecção e 
fiscalização do governo local, Venân-
cio Manuel Ferreira Pinto a pedido 
do mesmo e nomeou para o seu lugar 
Francisco António Brifel Sobrinho.

No despacho datado de 29 do mês 
passado, o governante procedeu à 
nomeação de Manuela Judith Noé 
Soares como directora administrativa 
do Hospital da Carreira de Tiro, a nor-
te da capital.

Isaías soares, 
em malanje

Governador de Malanje remodela Executivo 
mexIdas abraNgem admINIstrações muNICIpaIs



o ARqUivAmeNto, há mais de um 
mês, do processo que corria no De-
partamento Central de Investigação 
e Acção Penal (DCIAP) e que envol-
via o procurador-geral da República 
angolano, João Maria de Sousa, não 
vai aliviar as relações entre Angola e 
Portugal, marcadas por sentimentos 
de amor e ódio, nos últimos dias.

A visão é do jurista António Jai-
me Sino, salientando que “Portu-
gal não conseguiu gerir dossiers 
que podem azedar as relações entre 
os dois países”.  

“As relações entre Angola e Por-
tugal são sérias. Portugal não pode 
tratar Angola como se fosse uma 
criança, já é um país soberano. 
No entanto, quando há litígios, as 

coisas devem ser resolvidas diplo-
maticamente”, afirmou, acrescen-
tando que “o que se regista neste 
momento é a falta de segredo na 
justiça portuguesa”.

“Sendo Portugal um país colo-
nizador, esses problemas nunca 
vão faltar, mas é preciso resolver 
os problemas de uma forma pacífi-
ca”, salientou, acreditando que “os 
conflitos poderão ter uma solução a 
breve trecho”.

O Procurador-geral da República 
de Angola (PGR) escusou-se ain-
da a comentar o arquivamento do 
processo do Departamento Cen-
tral de Investigação e Acção Penal 
(DCIAP). Uma fonte do gabinete do 
procurador-geral disse ao Novo Jor-

nal que o advogado de José Maria de 
Sousa poderá a qualquer momento 
vir a público reagir à situação.

Enquanto não há uma reacção 
oficial, o advogado do PGR de An-
gola disse ontem à agência Lusa 
que a forma como o Ministério Pú-
blico português actuou no “pro-
cesso administrativo” foi “vergo-
nhosa” e “inábil”.

Paulo Blanco, que se encontra em 
Macau a participar no congresso da 
União Internacional de Advogados, 
referia-se ao anúncio feito na quar-
ta-feira, em Lisboa, pelo Ministério 
Público português, do arquivamen-
to do “processo administrativo” 
aberto contra o PGR angolano, João 
Maria de Sousa.
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O presidente da Assembleia Nacional da RDC, Oben Minaku, deixou ontem  
Luanda, no termo da visita de algumas horas que efectuou ao país, depois
de ter sido recebido pelo Chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos,
a quem fez a entrega de uma missiva verbal do Presidente Kabila

“As relações entre 
Angola e Portugal 
são sérias. Portugal 
não pode tratar 
Angola como se 
fosse uma criança”

Arquivo do processo 
do PGR não vai aliviar 
as relações

seguNdo jurIsta

“A justiça portuguesa não conse-
gue guardar segredo de justiça na 
investigação, mas guarda segredo 
do arquivamento, quando, por cul-
pa sua, o nome do investigado foi 
enlameado na praça pública e o vi-
sado é o procurador-geral da Repú-
blica de um país amigo de Portugal, 
com a importância de Angola”, dis-
se Paulo Blanco à Lusa, contactado 
a partir de Luanda.

O advogado português acrescen-
tou que um “imediato esclareci-
mento público poderia ter ajudado 
a reparar o mal-estar criado pela 
violação do segredo de justiça. É 
manifesta a inabilidade da Procura-
doria-Geral da República portugue-
sa para lidar com este tema, o que 

o arquIvameNto da averiguação preventiva foi determinado pe-
lo procurador Rosário Teixeira, que dirige outros inquéritos, como 
o Monte Branco e a Operação Furacão, e terá sido decidido antes da 
polémica desencadeada pelo pedido público de desculpas do minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, pelas investigações do 
Ministério Público português a altos funcionários de Angola.

Segundo ao que noticiou o semanário português Expresso, em 
Fevereiro último, a investigação foi desencadeada na sequência de 
um alerta bancário por causa de um depósito de 93 mil dólares feito 
em Novembro de 2011 numa conta de João Maria de Sousa e que po-
deria configurar “suspeita de fraude e branqueamento de capitais”.

A transferência terá sido feita, através de uma conta do Banco Co-
mercial Português de Cayman, com sede no paraíso fiscal das ilhas 
Caimão.

A procuradoria angolana reagiu à notícia assegurando que a in-
vestigação não significava que o visado fosse autor de qualquer in-
fracção criminal, tendo confirmado que João Maria de Sousa era ac-
cionista de um grupo empresarial que integra várias sociedades e 
que recebera a transferência bancária numa conta sua.

Note-se que os processos que correm no DCIAP envolvendo diver-
sas individualidades angolanas são peças fundamentais na suces-
são lamentável de declarações oficiais sobre o momento menos fa-
vorável das relações [diplomáticas] bilaterais.

A suspeita, em todos os casos, é a mesma: qual a origem de eleva-
das quantias de dinheiro que “caem” nas contas bancárias.

Recentemente, a PGR esclareceu que se “encontram pendentes 
no Departamento Central de Investigação e Acção Penal vários pro-
cessos em que são intervenientes cidadãos angolanos, quer na qua-
lidade de suspeitos, quer na qualidade de queixosos”.

Nesse comunicado, a PGR assegurava que “as decisões que sejam 
proferidas em tais processos serão, a seu devido tempo, comunica-
das nos termos legais aos respectivos intervenientes processuais e 
das mesmas, caso se justifique, será dada notícia pública”.

dF/com agências 

a notificação com o auto 
em mala diplomática

é péssimo para o país. Uma vergo-
nha”, acentuou.

Segundo uma nota da PGR por-
tuguesa, o processo foi aberto em 
Dezembro de 2011, após uma comu-
nicação bancária ao Departamento 
Central de Investigação e Acção 
Penal (DCIAP), em cumprimento 
da lei de prevenção e repressão de 
branqueamento de capitais (Lei 
25/2008), que transpôs para a or-
dem jurídica interna directivas da 
União Europeia neste domínio.

“Efectuadas diligências e reco-
lhida a informação necessária, o 
Ministério Público considerou es-
clarecida e justificada a operação 
financeira objecto de investigação 
e determinou o arquivamento do 
procedimento, por decisão proferi-
da a 18 de Julho de 2013, a qual foi 
notificada ao próprio (PGR ango-
lano), por carta registada, no cor-
rente mês” de Outubro, diz a PGR, 
sem explicar as razões da demora 
na notificação.

O processo do Departamento Cen-
tral de Investigação e Acção Penal 
(DCIAP) que envolvia o procurador-
-geral da República angolano, João 
Maria de Sousa, foi arquivado há 
mais de um mês.



O secretáriO para os Assuntos 
Constitucionais e Parlamentares 
da Frente Nacional de Libertação 
de Angola (FNLA), Pedro Gomes, 
garantiu ao Novo Jornal que os 
militantes que deixaram o partido 
e que estão noutras formações po-
líticas, sobretudo no MPLA, pre-
tendem regressar com a condição 
de que haja uma reconciliação de 
facto. 

Durante uma entrevista, Pedro 
Gomes adiantou que os grandes 
objectivos do processo de reconci-
liação é a unidade da grande família 
FNLA. “Sabem que nós tivemos um 
passado muito difícil que fez com 
que existissem diferentes grupos, 
do ponto de vista da visão sobre o 
futuro, e esses grupos foram cimen-
tando a sua coesão. Isto criou difi-

culdades de vária ordem, para que o 
partido e os militantes tivessem um 
dominador comum. É claro que nós 
sabemos que existem várias formas 
de actuar na política, naturalmente, 
a unidade de acção ou na diversi-
dade, essas duas formas têm de ter 
sempre um ponto de partida, que é 
a unidade interna”, defendeu. 

Os grandes objectivos da FNLA, 
segundo aquele dirigente, são mar-
char com grupos com visões dife-
rentes. “Pensamos que isto é uma 
exigência da própria sociedade an-
golana, que está a pedir muito que o 
partido se reencontre”, sublinhou.     

Questionado se a comissão de 
reconciliação tinha sido extinta, 
Pedro Gomes esclareceu que ela 
“nunca esteve extinta, apenas foi 
reabilitada”. 

“Não se esqueçam que houve a 
primeira comissão, que foi criada 
antes da realização do congresso de 
2010, esta sim tinha sido extinta por 
incompreensões. Mas, depois, hou-
ve uma revitalização desta comis-
são, através da inclusão de outros 
elementos que poderiam dar mais 
consistência à unidade interna do 
partido. A nova comissão foi criada 
no ano passado com os mesmos ob-
jectivos que a anterior”.   

“Esta comissão vai realizar o seu 
trabalho até ao próximo congresso 
de 2014. A comissão não pode eter-
nizar-se e é uma instituição na qual 
nos podemos rever para o bem do 
partido e ultrapassarmos eventuais 
focos de incompreensão e limarmos 
as arestas para caminharmos todos 
em conjunto, mesmo com as dife-
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Política

Antigos militantes 
querem regressar à FNLA

DesDe que haja reconciliação

Questões políticas travam 
Ecclesia fora de Luanda

A PresidêNciA dA rePúbLicA 
fará deslocar às Lundas, nos pró-
ximos dias, uma comissão de in-
quérito para averiguar as alegadas 
violações dos direitos humanos 
naquela região de Angola.

Uma fonte deste jornal adian-
tou que a comissão irá estabelecer 
contactos com as autoridades go-
vernamentais e com outros mem-
bros da sociedade civil, para se 
perceber a real situação.

A comissão integrará figuras das 
Forças Armadas, Polícia Nacional e 
da área dos direitos humanos. Os 
tumultos que se registaram este 
ano, no municio do Cuango, na lo-
calidade de Cafunfo, e as áreas de 
exploração de diamantes artesanal 
são, entre outros pontos, locais a 
serem visitados.  

Há dias, autoridades tradicio-
nais da Lunda Norte escreveram 
uma carta ao Chefe do Executivo, 
alertando para a “existência de 
partidos políticos e activistas dos 
direitos humanos, que estão a 
incitar a população a protagoni-
zarem actos de violência contra a 
Polícia e as FAA”.

A carta qualifica de “extrema-
mente” preocupante o clima de 
tensão entre as empresas de explo-

ração diamantífera e os garimpei-
ros.

Enquanto isso, o presidente e 
fundador do Manifesto  Protecto-
rado das Lundas, Jota Filipe Ma-
lakito, confirmou ter enviado uma 
carta ao  Gabinete do Procurador 
do Tribunal Penal Internacional 
sobre uma queixa-crime contra o 
Governo.

Segundo Jota Filipe Malakito, 
a queixa-crime contra o governo 
angolano no Tribunal Penal In-
ternacional foi motivada pela sua 
detenção injusta, em 2008, e a 
denegação de justiça nos tribunais 
angolanos no âmbito do processo 

3450-A/2009 sobre a divisão de 
Angola

“Este processo é do conflito que 
o Presidente da República levan-
tou sobre o processo 3450-A/2009 
quando me acusou de querer divi-
dir Angola”, frisou.

Jota Malakito afirmou ainda 
que o Tribunal Penal Internacional 
ficou de informar, nos próximos 
tempos, da decisão final do caso 
agora sob a sua apreciação.

“Este documento é uma certidão 
de admissão de recurso. Eles dizem 
no documento que vão trabalhar e 
quando tiverem a decisão vão-nos 
informar”, rematou.                      D.F.

A cONFerêNciA ePiscOPAL de An-
gola e São Tomé (CEAST) interpreta 
a morosidade por parte do Executivo 
na autorização da  emissão além dos 
limites de Luanda da Rádio Ecclesia 
como sendo uma questão política.

“Existem problemas políticos 
para que o sinal da Rádio Ecclesia 
se estenda para além de Luanda”, 
disse, durante uma conferência de 
imprensa, o bispo de Saurimo, José 
Manuel Imbamba.

O porta-voz defende que “há 
todo um pacote de leis, que tem 
de ser promulgado, que tem de ser 
homologado, para que as emissões 
possam funcionar e estar no ar sem 
esses entraves políticos que por ora 
se fazem sentir”.

“O problema é sempre político. 

Quando este entrave político for ul-
trapassado, a Rádio Ecclesia terá as 
suas emissões a funcionar”, acres-
centou.

Durante a conferência de im-
prensa, foi lida uma nota pastoral, 
intitulada “Defendamos a Vida”, em 
que os bispos católicos criticam vee-
mentemente a tentativa de agenda-
mento de uma proposta de despena-
lização do aborto.

Na nota pastoral, os bispos ango-
lanos recordam a natureza cristã de 
Angola e, por essa razão, dizem es-
perar que o parlamento, que recla-
mam ter sido eleito por uma maioria 
de cristãos e composto maioritaria-
mente por crentes, “cumpra o dever 
de respeitar a vontade dos seus vo-
tantes”.                                                   D.F. 

PR envia comissão
de inquérito às Lundas

alegaDa violação De Direitos humanos

renças de pensamento”. 
Pedro Gomes adiantou que aque-

les militantes da FNLA que estão 
noutras formações políticas preten-
dem regressar ao partido, caso haja 
uma reconciliação de facto. “Todos 
concordam em regressar, mas estão 
preocupados com a morosidade da 
comissão, mas isso deve-se às limi-
tações financeiras que estamos a 
viver. O processo é geral e abrange 
também aqueles militantes que es-
tão no MPLA e que deixaram o parti-
do por várias razões”, precisou.

“Nós não estamos a falar na uni-
dade por, no passado, terem existi-
do algumas alas. Estamos a falar em 
termos gerais. Portanto, há pessoas 
que, na década de 70, 80, estive-
ram no partido e que saíram, mas 
agora estão a contactar a FNLA e 
estão dispostos a ultrapassar todas 
as querelas do passado e a aceitar a 
nova direcção do partido”. 

O também professor universitário 
não aceitou mencionar nomes, por-
que seria “deselegante”, mas garan-
tiu que são militantes que passaram 
pela FNLA, que abandonaram o par-
tido e que “estão a procurar formas 
de se reverem nesta direcção para 
revitalizar o partido”. 

D.c.





Diante do tão propalado processo 
inclusivo de requalificação do an-
tigo município do Sambizanga, ac-
tualmente distrito de Luanda, e do 
Cazenga, iniciado em 2010, o Novo 
Jornal ouviu os desalojados que fo-
ram transferidos para o Zango 3 e 4 
e constatou a sua descrença num re-
gresso aos locais de origem.

Questionados sobre o futuro, os 
moradores deslocados mostraram-se 
duvidosos quanto ao cumprimento da 
promessa de regresso, assim que ter-
minarem as obras de requalificação 
que estão a ser realizadas pelo Gabi-
nete Técnico de Reconversão Urbana 

do Cazenga e Sambizanga (GTRUCS).
“Não acredito que este governo me 

devolverá a casa que já partiu”, resu-
miu Mãezinha, antiga moradora do 
bairro da Boavista, actualmente resi-
dente no Zango 3, numa casa de três 
quartos com dois metros quadrados 
cada, para mais de 12 pessoas.

Até ao momento, as obras reali-
zadas no Sambizanga e no Cazenga 
correm sem sobressaltos, segundo 
Bento Soyto, presidente do gabinete 
técnico encarregue da reconversão, 
em entrevista à agência de notícias 
Angop. Mas os cidadãos retirados 
dessas áreas dizem não ter contacto 

com tal departamento e desconhe-
cem o “dito programa inclusivo”.

“Nem sequer sei desse plano de 
regressarmos ao bairro de onde saí-
mos e nunca ouvi falar”, adiantou 
António Morais.

O processo inclusivo, em formato 
“bola de neve”, foi recentemente re-
forçado pelo presidente do GTRUCS, 
Bento Soyto, quando afirmou que a 
“filosofia do projecto é tornar o pro-
cesso de reassentamento inclusivo e 
realizá-lo in situ”. 

Segundo aquele responsável, 
cada uma das famílias transferidas 
para o Zango “terá direito a uma ha-

bitação na primeira fase do Cazenga 
e Sambizanga” e é a esse ciclo per-
manente que aquela entidade cha-
ma “de bola de neve”.

O Novo Jornal deslocou-se ao 
Zango 4, onde se concentra o 
maior número de desalojados do 
município do Cazenga, à luz da re-
conversão urbana, e aí encontrou 
Francisco Machado, mototaxista, 
que também diz desconhecer o 
projecto de inclusão do GTRUCS.

“Já estou aqui desde 2011 e, 
pelo que sei, ninguém voltará ao 
Cazenga, ainda por cima em cubi-
cos novos”, frisou Machado.

Quando vivia no Cazenga, Fran-
cisco sustentava a família com a 
venda de roupa no mercado Asa 
Branca, situação que se alterou 
devido à distância entre o Zango 4 
e a praça.

“Nos primeiros meses ainda ia, 
mas depois dei conta que gasta-
va muito dinheiro em táxis, por 
isso, decidi comprar uma moto e 
trabalhar como kupapata”, salien-
tou, admitindo que os rendimentos 
financeiros que obtém actualmente 
são razoáveis. Todavia, preferia a an-

terior ocupação.
“Esse serviço de kupapata dá para 

sustentar a familia, que é o mais im-
portante. Não é muito mas é razoável. 
Se dêsse para voltar ao Cazenga, volta-
ria sem pensar duas vezes”, concluiu.

O acesso ao transporte para se des-
locar aos diversos pontos de Luanda 
constitui o maior problema de quem 
reside nos Zangos. Dificuldade que é 
atenuada pelos moto-táxis. São elas 
que “facilitam” a vida dos populares 
no acesso até à via principal (Viana-
-Calumbo), onde “apanham” os “in-
dispensavéis azuis e brancos” (hia-
ces) ou mini-autocarros.

“Não tínhamos essas complicações 
no nosso Nzenga, mas já nos habi-
tuámos”, indicou uma jovem sem se 
identificar.

Por enquanto, as dúvidas persis-
tem e só serão dissipadas daqui a 
15 ou 20 anos, data em que se pre-
vê estar concluído o programa de 
reconversão urbana do Cazenga e 
Sambizanga. “Foi assim que progra-
mámos o projecto e é assim que pre-
tendemos concretizá-lo”, garantiu 
Bento Soyto.

Sedrick de carvalho
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Desalojados duvidam
do seu regresso

requalificação do Sambizanga e cazenga

Sociedade

o proceSSo de desalojamento efectuado duran-
te a vigência do ano lectivo tem dificultado a vida 
a muitas crianças e adolescentes, porque os seus 
encarregados de educação não conseguem obter 
transferência para uma escola mais próxima, no ní-
vel correspondente.

“O nosso desalojamento foi efectuado em Junho, no 
meio do ano lectivo. Os meus irmãos tiveram de parar 

de estudar”, desabafa Adão Félix, duvidando que al-
guém tenha conseguido obter a transferência do seu 
filho para uma escola no Zango.

Recentemente, numa carta enviada ao Governo 
Provincial de Luanda, a associação SOS Habitat pro-
pôs que o processo de desalojamento fosse efectua-
dos em período que não perturbasse o ensino acadé-
mico.                                                                                                              S.c.

“Os nossos filhos perderam o ano lectivo”

Quintiliano dos Santos



entre a calma e a fé segue a vida 
de moradores e visitantes da vila 
dos “milagres”, Muxima, no muni-
cípio da Kissama. Foi-se a imagem 
da Santa, mas tudo contínua tran-
quilo. Quem garante é a adminis-
tradora local, Ana Maria Silva, em 
entrevista ao Novo Jornal. 

“Apesar da destruição daquele 
património religioso e cultural, o 
clima que se vive é de bastante cal-
ma e não há motivos para preocupa-
ções”, assegurou.

De acordo com a administradora, 
a segurança pública em toda a mu-
nicipalidade é satisfatória, tendo 
em conta o “excelente papel da po-
lícia” nas sucessivas patrulhas que 
tem realizado para neutralizar qual-
quer acção que atente contra a boa 
convivência social.

Ana Maria Silva referiu ainda que 
o caso de vandalismo no Santuário 
da Muxima constituiu um aconteci-
mento isolado, porque o município 
tem como característica a calma. 

O reitor do Santuário, padre Albino 
Reis, garantiu ao Novo Jornal que, 
apesar da violência contra a figura 
da Mamã Muxima, o movimento de fé 
não pára. Ontem mesmo [quinta-fei-
ra], foi rezada, naquele santuário, 
uma celebração de purificação que 
juntou centenas de fiéis católicos. 

O padre Albino Reis adiantou que 
as razões da agressão à imagem da 

Mamã Muxima, protagonizada por 
seis jovens (cinco rapazes e uma 
rapariga) ainda estão a ser investi-
gadas pela polícia. 

“Mas, aquilo que se apurou até 
ao momento, evidencia que este 
acto terá sido da responsabilidade 
de membros da seita Igreja Profé-
tica da Arca de Belém Judaica. E o 
motivo terá sido o fanatismo reli-
gioso”, ressaltou. 

De acordo com o padre, a agressão 
aconteceu minutos antes da missa das 
10h00, no passado domingo. Já o san-
tuário estava cheio, com mais de 700 
fiéis, quando os agressores invadiram 
o local e com catanas e ferros destruí-
ram a imagem da venerada Santa. 

Segundo o padre, foi “um susto” 
para a comunidade religiosa ver 
aqueles jovens enfurecidos a des-
truírem a imagem da Mamã Muxi-
ma, que é adorada por crentes de 
várias denominações religiosas. 

“São pessoas ligadas a igrejas ou 
seitas intolerantes à prática religio-
sa dos católicos. E tiveram muita 
sorte porque a polícia interveio. A 
comunidade revoltou-se e queria 
fazer justiça por mãos próprias”, 
adiantou o prelado.

O sacerdote, que não deu mais 
detalhes sobre a referida seita, lem-
brou que o Santuário da Muxima 
está aberto a todos os crentes que 
queiram adorar a Deus, pelo que 

não percebeu a atitude dos jovens.  
“Quer aqui, na Muxima, como 

noutras áreas, a Igreja Católica tem 
respeitado as opiniões de outras reli-
giões. E, por isso mesmo, tratamos os 
outros como irmãos. Da nossa parte 
não temos tido qualquer tipo de vio-
lência. Então, não sei porque se colo-
caram contra nós”, sublinhou.

De acordo ainda com o padre Albino 
Reis, já estão a ser feitos os contactos 
com as entidades governativas, no-
meadamente o Ministério da Cultura 
e o Governo da Província de Luanda 
para a reparação dos danos e a resti-
tuição da imagem de Nossa Senhora 
da Conceição ao local a que pertence. 
Sem avançar datas, a fonte assegurou 

que é um trabalho que deve ser feito 
por especialistas em arte sacra.

Segundo o porta-voz da Diocese 
de Viana, padre Queirós, as instala-
ções da seita Arca de Belém Judaica 
situam-se no município de Viana. O 
Novo Jornal tentou, com base nes-
tes dados, localizar a referida seita, 
sem êxitos.               domingoS benTo 
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Mais de 100 estudantes de diversas regiões 
participaram, ontem num concurso académico 
organizado pelo semanário Nova Gazeta. Os premiados, 
receberam uma bolsa de um milhão e mil Kwanzas, ano

cai a Santa, mantém-se a fé

o comenTador social e religioso 
Domingos das Neves afirmou que o 
que aconteceu no Santuário de Mu-
xima tem conotações com o “funda-
mentalismo religioso”. 

“Trata-se, do meu ponto de vista, 
de uma acção que tem na sua base 
uma certa dose de fundamentalismo 
religioso e a não-aceitação de outras 
realidades religiosas”, opinou. 

O especialista, que defende a li-
berdade religiosa, reconheceu que 
o Estado deve influenciar o menos 

possível naquilo que são as expres-
sões de liberdade religiosa. 

Mas, defendeu, é preciso que se 
crie uma política que faça com que 
a existência de seitas não fira os 
preceitos legais e da boa convivên-
cia inter-religiosa.

Na sua opinião, o caso de violência 
que envolveu a imagem da Mamã Mu-
xima, não vem só ferir aquilo que é a 
realidade e o ambiente religioso cató-
lico, mas fere também as sensibilida-
des turísticas e culturais. 

Tendo em conta que o referido San-
tuário é um património religioso e cul-
tural de grande dimensão em Angola.

Domingos das Neves avançou ainda 
que as religiões devem ter como “pano 
de fundo” a paz interior, que dá lugar à 
paz exterior, a qual, por sua vez, garan-
te a estabilidade social na sociedade. 

“Quando as religiões não conse-
guem transmitir esse sentimento de 
paz, cria-se a instabilidade emocional, 
quer individualmente, como em gru-
pos”, concluiu.                                                              d.b.

numa noTa a que o Novo Jornal 
teve acesso, a CEAST (Conferên-
cia Episcopal de Angola e S. Tomé 
e Príncipe) lamentou profunda-
mente o acto “fundamentalista e 
sectário” perpetrado no Santuário 
de Nossa Senhora da Conceição da 
Muxima. 

Segundo a CEAST, o incidente 
“foi protagonizado por um grupo 
da seita ‘Igreja Profética da Arca de 
Belém Judaica», durante o qual foi 
profanado o santuário e destruída 

a imagem multissecular de Nossa 
Senhora da Muxima. Foram ainda 
mutilados o grande crucifixo e ou-
tras imagens e alfaias litúrgicas.

De acordo com o texto, a Igreja 
Católica sente-se profundamente 
atingida e lesada por semelhante 
profanação, que veementemente 
repudia e condena, e dirigiu um 
convite a todas as forças religiosas 
de boa vontade que cresçam no 
respeito recíproco pela crença de 
cada um. 

ataque tem contornos 
de “fundamentalismo religioso” 

igreja sente-se 
“muito atingida”

Segundo comenTador Social e religioSo ceaST 

vila da muxima 

Ainda não foi restituída a imagem da Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Mamã Muxima, destruída
no domingo, dia 27, por elementos alegadamente afectos à seita Arca de Belém Judaica. Mesmo sem a imagem,
a vida e o movimento de fé mantêm-se na Vila da Muxima. 

Ampe Rogério



Uma rebelião dentro da Comar-
ca Central de Luanda (CCL) deu 
início, esta quarta-feira, a um 
grande tumulto que obrigou à mo-
vimentação de forças da Polícia 
Nacional. A rebelião, que começou 
por volta das 11h00, teve origem 
num desentendimento entre dois 
presos por causa de mil kwanzas e 
resultou em 14 feridos, três graves, 
segundo informações do porta-voz 
dos Serviços Prisionais do Ministé-
rio do Interior, Menezes Cassoma. 
Número que contraria as informa-
ções dos reclusos que falam em 30 
feridos, 15 deles em estado grave.

“A confusão começou por causa 
de mil kz, que estavam na posse de 
um dos reclusos do bairro do Pren-
da e que um dos presos do distrito 
do Sambizanga recebeu no dia 29 
de Outubro, altura em que o de-
sentendimento começou”, relatou 
uma fonte, acrescentando que os 
agentes dos serviços prisionais 
conseguiram resolver o problema, 
mas não o sanaram. “Pensámos 
que tudo estava resolvido, mas 
hoje a confusão continuou e há 
mais de 30 feridos, dos quais 15 
em estado grave”, precisou.

De acordo ainda com a fonte, 
todos os reclusos que receberam 
visitas na quarta-feira estavam no 
local, quando um dos condenados, 
identificado por Bébe Chato, come-
çou a espancar todas as pessoas que 
apareciam à sua frente. 

“Foi por causa dele que se deu toda 
essa confusão. O cenário que se vive 
aqui é de terror, muita gente esten-
dida no chão, os agentes dos Servi-

ços Prisionais não conseguem tomar 
conta da situação. Temos a certeza 
que a Televisão Pública de Angola 
não vai passar estas imagens. Seria 
bom que passassem para os nossos 
dirigentes verem como é que os pre-
sos vivem”, queixou-se um recluso 
que preferiu o anonimato.

Segundo a fonte do Novo Jornal, 
na Cadeia da Comarca de Luanda 
existe uma hierarquia entre os 
reclusos que, muitas vezes, gera 
confusões violentas. São os presos 
do distrito do Sambizanga quem 

mandam e os presos de outros mu-
nicípios são obrigados a obedecer 
a todas as ordens vindas deles. 

“Quando os outros presos não acei-
tam dar o que eles querem, batem e 
fazem o que querem. Olha que por 
causa de mil kz deu esta confusão 
toda. Muitas das vezes somos obriga-
dos a dar aos presos do Sambizanga 
a comida que os nossos familiares 
trazem. É muito triste esta situação. 
O pior de tudo é que os chefes má-
ximos do Ministério do Interior têm 
conhecimento de tudo o que aconte-

ce aqui”, acrescentou.
O tumulto de quarta-feira, segun-

do a nossa fonte, envolveu quatro 
casernas: a 1, 7, 11 e 4, o que levou à 
concentração de agentes da Polícia 
em todas as quatro. Mais de 15 car-
ros da Polícia Nacional deslocaram-
-se ao local. Os agentes lançaram 
gás lacrimogéneo e usaram balas de 
borracha para conter os reclusos e 
restabelecer a ordem na cadeia.

Questionado sobre se os feridos 
receberam tratamento no estabele-
cimento prisional, a fonte respon-

deu que não. “Não sabemos se o 
que temos aqui é mesmo um posto 
médico. Aqui é o preso que trata o 
preso igual, não tem ambulância. 
Neste momento, os feridos estão 
a ser transportados nas viaturas 
da Polícia de Intervenção Rápida”, 
relatou.

A rebelião teve a duração de 
duas horas, segundo informaram 
as nossas fontes. Do lado de fora da 
cadeia, diversos familiares aguar-
davam informações dos parentes 
que se encontravam presos. Diver-
sas informações desencontradas 
aumentaram a angústia de quem 
esperava resposta.

Ainda durante a tarde, o pelotão 
da Polícia de Choque foi chamado 
para restabelecer a normalidade no 
interior da cadeia. No espaço de meia 
hora, a situação ficou controlada. 

O delegado do Ministério do In-
terior, Maria Sita, esteve presente 
para acompanhar a acção da Polícia 
e dos agentes dos Serviços Prisio-
nais e assegurar que tudo corresse 
conforme os direitos dos presos.

O porta-voz dos Serviços Prisio-
nais do Ministério do Interior, Me-
nezes Cassuma, disse que a rebelião 
causou o ferimento a 14 pessoas, 
das quais três em estado grave.  

Menezes Cassoma informou que 
a confusão começou por volta das 
11h00 do dia 30 de Outubro. A rixa, 
segundo aquele responsável, envol-
veu presos das casernas 2, 7 e 11 e 
aconteceu quando os reclusos cum-
priam uma actividade de manuten-
ção interna no estabelecimento.   

Isabel João

Uma oUtra fonte dos Serviços 
Prisionais disse ao Novo Jornal que 
a cadeia da Comarca de Viana está 
sobrelotada, o que contribui para 
a deflagração de fenómenos como 
o que aconteceu esta quarta-feira. 
A capacidade do estabelecimento é 
para 1.500 presos, mas esse núme-
ro já foi ultrapassado em muito.

Para além da sobrelotação, a fal-
ta de condições é outro dos factores 

que faz com que haja constantes 
rebeliões na comarca de Luanda. 
“As condições são péssimas. Os ba-
nheiros todos entupidos. Eles não 
são animais para viverem nestas 
condições. É necessário que tirem 
esta cadeia daqui”, afirmou o ho-
mem, que aparenta ter 40 anos.

Questionado sobre se os respon-
sáveis do Ministério do Interior têm 
conhecimento da situação que os 

presos vivem, o funcionário dos Ser-
viços Prisionais respondeu que sim. 

“Eles têm conhecimento, não 
fazem nada porque não querem. 
Nas reuniões operativas, nós in-
formamos sempre o que se passa 
na cadeia e o que falta. A verdade 
é que eles não estão interessados 
em resolver a situação dos reclusos 
em Angola. Se gastam tanto, não 
sabemos para onde vai esse dinhei-

ro”, descreveu, acrescentando que, 
por ano, o Ministério gasta 144 mi-
lhões de dólares para os presos.

A fonte denuncia ainda que o 
sistema de esgotos é um problema 
grave da cadeia, a energia não che-
ga às celas, reivindicações que já 
foram transmitidas ao ministro do 
Interior, mas nada foi feito.

É de lembrar que, em finais de 
2011, o ex-ministro do Interior, Se-

bastião Martins, anunciou que, até 
Novembro de 2012, todos os presos 
seriam transferidos para outras ca-
deias, porque a Cadeia da Comarca 
de Luanda não tinha condições para 
albergar os presos. A verdade é que, 
passado quase um ano desse prazo, 
continua tudo na mesma e ninguém 
responsável do Ministério do Inte-
rior veio falar sobre o assunto.

                                                            I.J.
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Sobrelotação e falta de condições

Tumulto na Cadeia de luanda
por causa de mil kwanzas

Presos falam em 30 ferIdos, fontes ofIcIaIs em 14

mIstUra exPlosIva

Ampe Rogério



bairros Como o Tala-Hady, Neves 
Bendinha, Palanca e Golf, que apre-
sentam uma estrutura urbana seme-
lhante, têm visto as suas ruas ocupa-
das com óbitos. Para além dos peões, 
os automobilistas são os que mais 
sentem o transtorno, principalmente 
quando a rua é o único acesso a deter-
minado lugar. Por uma questão de so-
lidariedade e para não interferir com 
a dor alheia, os condutores muitas ve-
zes são obrigados a estacionar as suas 
viaturas e a concluir o trajecto a pé. 

A situação para muitos não deixa 
de ser de desagrado, mas, diante do 
cenário com raízes na tradição cultu-
ral, pouco há a fazer. 

Os vizinhos que se deparam com 
esta situação sentem-se impoten-
tes, já que perdem uma pessoa que 
faz parte da comunidade e não que-
rem aumentar a dor dos seus fami-
liares. Ao mesmo tempo, vêem a cal-
ma interrompida, por um período de 
tempo, em função da maneira típica 

como os africanos se comportam 
num “velório”.  

A prática não era até há bem 
pouco tempo entendida como uma 
transgressão administrativa e cul-
turalmente era aceite por todos, ou 
quase todos. Todavia, impede a vida 
de outras pessoas que fazem parte 
da comunidade, gerando transtor-
nos difíceis de superar e um clima 
de má vizinhança. 

O hábito foi-se arrastando e tor-
nou-se mais uma cena habitual na 
capital, até que algumas atitudes 
começaram a ser tomadas e já há al-
gumas vozes que se levantam contra 
os óbitos na via pública.

Alguns episódios relatam con-
frontações de quem quer ver a rua 
desobstruída, mas sem sucesso. 
Depois de troca de palavras, os que 
se opõem acabam por ter de dar um 
passo atrás e seguir a sua vida. 

No caso de óbitos, o cenário é 
mais ou menos o mesmo em todas 

as paragens. Fraca movimentação de 
pessoas e quase nenhuma de viatu-
ras que querem locomover-se de um 
ponto para outro. 

Uma lona, suspensa num tronco 
ou ferro de mais de três metros com 
cordas nas laterais abriga as pessoas 
que visitam ou permanecem no local. 
Deste modo, o palco da consternação 
está montado, indiferente ao quoti-
diano normal do bairro, circunscri-
ção ou município.

A situação tornou-se tão comum 
que na abordagem de pessoas em 
vários bairros foi-nos revelado que 
até já há lonas prontas a serem alu-
gadas. A exiguidade do espaço onde 
ocorrem alguns óbitos ou casas sem 
quintal para albergar muita gente é 
a primeira justificação encontrada, 
mas este argumento muitas vezes 
não tem sustentação.

“Se fosse possível para muitos dos 
que recorrem a esta via colocar o ve-
lório nos bombeiros, à semelhança de 

outros lugares públicos, seria mais fá-
cil”, alegou um morador no bairro ma-
lanjino, Kilamba Kiaxi, que já teve a 
sua casa nesta situação pelo que tive-
ram que recorrer à obstrução da rua. 
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A Clínica Multiperfil organiza o segundo Congresso 
de Ciências da Saúde de 4 a 8 de Novembro, 
no Centro de Convenções de Talatona 

Cerimónias fecham ruas 
ÓbItos na vIa PúblIca

A obstrução de vias de acesso para acomodação de famílias que vivem uma situação de luto 
tornou-se comum. Os óbitos transformaram-se num “acto público” e a dor destas mesmas 
famílias converte-se em transtorno.

Em Luanda são registados vários 
óbitos num só dia e um único es-
paço como a Unidade Central dos 
Bombeiros não é suficiente, afirmou 
Afonso Teca, proprietário de uma 
agência funerária nos arredores do 
Camama. O empresário revela que a 
prática de ocupação de espaços para 
a realização de velórios tem sido, de 
alguma forma, normalizada porque 
há alguns que são cedidos ou aluga-
dos para o efeito, principalmente nas 
zonas suburbanas.

Além da procura de um espaço 
que possa ser cedido, há também o 
serviço funerário completo, desde a 
localização de um espaço onde será 
enterrado o defunto, venda da urna, 
transporte, para além de adorno do 
local onde é velado o corpo. 

ChoqUe de CosTUmes 
 O sociólogo Jonas António enten-

de este quadro como um fenómeno 
normal em todas as capitais africanas, 
onde os bairros crescem com muitas 
pessoas vindas de outros pontos do 
país. Desta forma, acabam por trazer 
hábitos ligados às suas culturas. 

O especialista foi mais longe ao fa-
lar de uma clara desatenção na adap-
tação ao meio em que estas pessoas 
se enquadram ou ainda à observação 
das normas de convivência, principal-
mente numa capital como Luanda. 

A administradora adjunta de Viana, 
Helena de Almeida, admite que em 
Viana têm-se registado episódios des-
ses, mas a administração não é omni-
presente para dar conta desses casos. 
O mais adequado, acrescenta, é dar a 
conhecer os casos aos serviços de fis-
calização ou à polícia, que, de acordo 
com os meios e homens que têm dis-
poníveis, se deslocam ao local para 
repor a normalidade na circulação. 

À semelhança de Viana, outras ad-
ministrações têm tomado as mesmas 
medidas, contando principalmente 
com as repartições comunais porque 
são instâncias que estão mais próxi-
mas das comunidades e dos cidadãos.

Uma alternativa apresentada foi a 
elaboração de um abaixo-assinado, 
mas que pode não ter efeitos porque 
muitas pessoas a quem se dirige não 
vivem no bairro e apenas usam a via 
como meio de acesso a um determi-
nado destino. 

A necessidade de se construírem 
espaços para os óbitos é uma cha-
mada de atenção que alguns agentes 
funerários fazem às instituições do 
governo para que haja melhor orga-
nização nos bairros e não permitam, 
assim, que se instale o mau ambiente 
na convivência entre as pessoas e na 
confrontação de hábitos e costumes.

Para alguns, a construção de um 
espaço, que está a ser erguido ao 
lado do cemitério da Santa Ana, en-
tre a avenida Deolinda Rodrigues e a 
entrada da rua Machado Saldanha, 
ex-bairro Popular, não é suficiente, 
tendo em conta o número de pessoas 
que ali poderá acorrer, existindo ain-
da a dúvida sobre quem vai benefi-
ciar do referido recinto.                

                                ernesto GoUveIa

o desaguisado 
preocupou eusébio 
Teixeira, que 
se desdobrou nos 
últimos dias em 
várias reuniões 
e contactos para 
tentar identificar 
os contestatários

Ampe Rogério
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O “Fiscal” chega e instala o caos em Luanda

Apenas algumas 
horas de chuva 
na noite desta 
terça, 29, bastaram 
para transformar 
algumas ruas 

Mais uma vez 
enxurrada criou 
dificuldades, 
de vária índole, 
no trânsito em 
vias secundárias 
e terciárias, em 
diversos bairros 
da periferia da urbe

Primeiras chuvas na cidade

 Terra nova: estrada que liga ao complexo comercial “espelho da moda”

em alguns casos, a água chegou a transbordar  para o interior das residências enormes estragos no interior do rangel
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O “Fiscal” chega e instala o caos em Luanda

Como medida 
imediata 
as autoridades 
recorreram às moto-
bombas, máquinas 
e viaturas para 
a retirada 
de águas no interior 
de residências, 
quintais e estradas

A morte de uma pessoa, desabamento de residências, árvores caídas, 
obstrução de vias de comunicação rodoviária, inundações 
e deslizamento de terras é o balanço da chuva, que caiu sobre Luanda, 
na última  terça-feira, segundo o governo da província

estrada entre o centro Logistíco da Polícia e o supermercado “Jumbo” 

rua por trás do comando Provincial da Polícia de Luanda

rua da Brigada, rangel, um dia após a enxurradaem alguns casos, a água chegou a transbordar  para o interior das residências 
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Desde que o mundo é 
mundo o ser humano 
tem os seus rituais 
fúnebres. Sempre 
houve uma motivação 
ou explicação 
para prestar uma 
homenagem a quem 
partiu, para uns, isto 
pode ser fonte de 
rendimento.

Lucro com rituais fúnebres no mercado da morte
  O marketing dO adeus

Reportagem

“Não há Nada de errado em inves-
tir neste ramo. Para um empresário 
com boa visão para o negócio a mor-
te pode ser muito lucrativa. Basta 
pensar que a taxa de mortalidade em 
Angola é elevada e que, actualmen-
te, todo o enterro ou ritual fúnebre 
denota despesas”, frisa Armando, 
dono de uma das funerárias da co-
nhecida rua Deolinda Rodrigues. 

“Comprar flores, escolher o cai-
xão, ter um local para o enterro, 
transportar o morto... Tudo envolve 
dinheiro. Muito dinheiro”, explica o 
senhor Armando. “Enterrar condig-
namente os nossos ente-queridos é 
o nosso dever”, conclui.

Na rua Deolinda Rodrigues perfi-
lam-se mais de 20 agências funerá-
rias. “A zona da FTU é, para muitos, 
uma referência para este tipo de ne-
gócio”, conta um dos trabalhadores 
do senhor Armando. 

Há tempos atrás havia poucos em-
presários neste sector. Nando Mervil 
foi o primeiro a abrir uma funerária 
na FTU. Conta que, na altura, este ti-
po de negócio ainda não tinha muita 
concorrência. 

Contrariando os rituais simples de 
antigamente, onde o morto era ve-
lado em casa, hoje há uma varieda-

de de formas de perpetuar a me-
mória da pessoa falecida para além 
do respeito e admiração por tudo o 
que ela representou. “Em muitas 
zonas, fazer uma cozinha na casa 
do vizinho ao lado para alimentar 
os amigos e conhecidos, e comprar 
bebidas, é indispensável”, revela 
dona Lia, ajudante do senhor Er-
nesto, que também é dono de uma 
agência funerária.

Há muitos exemplos da criativi-
dade e dos altos valores que são co-
brados para que o morto tenha uma 
partida condizente. “O caixão refri-
gerado, por exemplo, é já um item 
indispensável, apesar de cá ainda 
não termos. Mas em países como Ja-
pão já há”, conta Ernesto. 

Os empresários reclamam a de-
mora do produto importado e que 
até hoje nada se tem feito para que 
seja mais rápido. “Não venham di-
zer que somos careiros. Nós tam-
bém importamos e a custos altos”, 
revela Ernesto.

“Havia mais rendimento antes 
porque existiam poucas agências fu-
nerárias. Neste momento o segre-
do é mostrar mais luxo. Assim os 
clientes que têm mais possibilidades 
aproximam-se e compram”, revela. 

Ultimamente as urnas nacionais 
não têm muito rendimento. A pro-
cura está concentrada nas urnas im-
portadas. O preço das urnas varia de 
45 mil kwanzas, com transporte, até 
200 mil kwanzas para a mais cara das 
importadas.

“Tranquilidade para quem fica”
Um dia de visita às funerárias. O 

que mais chamou à atenção foi a ma-
neira cómica como algumas empre-
sas anunciam seus produtos ou des-
pedem-se dos seus clientes.

Mateus é dono de uma funerária. 
A empresa começou com o seu pai 
Jaime, em 1988, com o slogan ‘A so-
lução moderna para um velho pro-
blema’. ‘‘Todo o mundo tinha aque-
la má idéia das funerárias, naquele 
ambiente esquisito, feio e triste. O 
ambiente mais alegre, com um es-
paço florido e bem apresentado, 
ajuda a confortar os clientes. Já 
nem dá medo passar por aqui!”- co-
menta, citando o caso dos outros 
colegas que fazem das suas agên-
cias um local suspeito.

‘‘Se tivesse que atribuir um slogan 
à minha funerária seria: Tranquilida-
de para quem fica. No difícil momen-
to da perda, os gastos já são muitos 

TexTo de mwana afrika

Fotos de ampe rOgériO

e é complicado sair em busca de do-
nativos. Por isso, procuro não axage-
rar muito nos preços”, conta Mateus.

Mateus ainda se considera do 
tempo em que se tirava a medida 
do morto. Hoje, além do caixão pa-
drão com 1,90 metros de compri-
mento, Mateus vende muitos ou-
tros, na tentativa de ampliar o seu 
público. ‘‘É caixão para judeu, ca-
tólico, evangélico, muçulmano’’, 
explica, enquanto aponta para um 
deles com uma pomba branca e 
uma mensagem da Bíblia.

O jovem, que já trabalha no ramo 
há muitos anos, não faz publicida-
de da sua agência e conta que nun-
ca pretendeu fazer. A ideia é espe-
rar que o cliente bata à sua porta. 
‘‘O dentista não sai por aí à procura 
de clientes. Quando você tem dor 
de dente vai até ao consultório. O 
mesmo acontece connosco. Sou 

contra o uso de propaganda neste 
ramo”, repete Mateus.

Melo Gervásio, que está há qua-
se 20 anos no mercado publicitário, 
nunca trabalhou numa campanha de 
lançamento de funerária ou de algu-
ma empresa que ofereça serviços de 
assistência ao óbito. 

‘’Só não aceitaria permuta. Iria 
querer receber à vista’’, brinca. 
O publicitário acredita que, em 
Luanda, poucas empresas desen-
volveram esse tipo de comunicação 
por ser um mercado restrito e que 
anuncia muito pouco. 

‘Acredito que se o fizéssemos seria 
considerado de mau gosto. Este pro-
duto não é detergente ou alimentos, 
que são positivos e que permitem o 
uso de promoções. É um produto ne-
gativo e exige alguma subtileza. Eu 
não posso fazer este tipo de anún-
cios”, acrescenta Melo Gervásio.
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Mateus é dono de uma funerária. A empresa 
começou com o seu pai Jaime, em 1988,
com o slogan ‘A solução moderna
para um velho problema’

Lucro com rituais fúnebres no mercado da morte

“Até hoje, principalmente nas pro-
víncias, há quem ainda pensa que 
quem vende caixão é feiticeiro. Mas 
não é. Temos que romper este tabú. 
devemos encarar isto como um ne-
gócio normal”, apela Armando.

Armando vende urnas há oi-
to anos. Conta que no início até 
os familiares desconfiavam dele. 
“diziam que faço tudo por dinhei-
ro”, conta. Tudo começou quando, 
numa altura em que ele e os seus 
colegas trabalhavam como mar-
ceneiros, recebiam muitas solici-
tações para fazer urnas. 

A luta pelo prenconceito não 

tem sido fácil. “xé!”, replicou 
Tony. “Se os meus vizinhos ficarem 
a saber que vendo caixão vão me 
fugir. As moças na rua já nem vou 
conseguir chamar”, revela.

“Às vezes tem havido preconcei-
to por parte das pessoas. outras 
pensam que é tradição mas não 
é nada disso. É daqui que ganha-
mos o nosso pão. Mas quero que 
saibam que todos estamos sujei-
tos a morrer. Ninguém está isen-
to e quando morremos, devemos ir 
bem”, defende Armando.

“Não rezamos para as pessoas 
morrerem”, diz, furioso, o se-

nhor ernesto. “Na época do cacim-
bo o negócio é mais complicado 
por causa da pouca mortalidade. 
A venda de urnas e de outros ser-
viços, como o transporte funerá-
rio, baixa. Mas no tempo quente 
a mortalidade sobe e logo há mais 
vendas”, acrescenta.

“No início fabricávamos as ur-
nas, mas depois entraram produ-
tos com mais qualidade no merca-
do e parámos de vender. decidimos 
entrar bem no mercado, oferecen-
do melhores produtos”. ernesto 
confessa que as urnas feitas em 
Angola, na altura, eram considera-

das suspeitas pelos clientes. Fica-
va feio ver os marceneiros a fabri-
cá-las. “Agora as importadas dão 
um aspecto mais bonito à agên-
cia”, explica.

Questionado de como se sen-
te quando não há vendas, ernes-
to responde que também não fica 
triste. “Quando o negócio não es-
tá andar, paciência. Só temos que 
ter paciência. Não vamos matar al-
guém para o negócio correr bem. 
Mas este negócio também não tem 
tempo. As vendas podem baixar 
mas há sempre trabalho para fa-
zer”.                                                 m. a.

“Vender caixão não é ser feiticeiro”

“Quando o negócio 
não está andar, 
paciência. Só temos 
que ter paciência. 
Não vamos matar 
alguém para 
o negócio correr 
bem”



A tolerânciA é sem dúvida 
uma prática difícil. No passado 
fim-de-semana, a invasão de 
uma igreja e a destruição de uma 
réplica da santa padroeira perpe-
trada por um grupo de pessoas 
que se identificou como fazendo 
parte de outra igreja. É um “bom” 
exemplo do que intolerância, 
neste caso religiosa, significa. Os 
invasores foram identificados e 
detidos, contudo ainda fica por 
saber o que será sentenciado a 
estes que assombraram fiéis fer-
vorosos no seu lugar de culto.

A reflexão é inevitável sobre-
tudo sobre a forma como facil-
mente e, em muito pouco tempo, 
um sem número de denomina-
ções proliferaram livremente por 
todo o país. Demonstrando um 
claro descontrolo ao ponto de 
permitir que em nome da fé, 
diferentes formas de culto se 
multiplicassem. Agora, perante 
este exemplo do passado fim-de-
-semana, não se pode descurar 
que é necessário que estas sei-
tas, crenças e credos obedeçam 
a critérios rigorosos que evitem 

que as populações sejam iludidas 
por doutrinas duvidosas e, neste 
caso, conduzidas a extremos que 
transpõem as barreiras legais.

É preciso não esquecer que em 
nome de uma entidade superior 
já se iniciaram guerras que cau-
saram milhares e milhares de 
vítimas em todo o mundo. Em 
nome da fé ainda hoje subsistem 
tensões entre nações e povos que 
permanecem em extremos tão 
opostos e sobre os quais já não 
há qualquer esperança num des-
fecho pacífico. Tudo em nome 

de uma crença. Existem muitos 
exemplos na história e actualida-
de mundiais.

Por cá ao que parece, espera-
-se que o exercício da tolerância 
aconteça de forma espontânea, 
mas a verdade é que tem tudo 
para não acontecer naturalmen-
te. A tensão pode de facto tomar 
proporções alarmantes se nas 
ruas em que “porta sim, porta 
não” se professam confissões 
para todos os gostos e feitios, 
numa simples busca de mais fiéis 
e uns e outros comecem “a pescar 
no aquário alheio”.

Sem querer entrar em alarmis-
mo e já antevendo uma situação 
por si só preocupante, até por-
que esta cultura de tolerância 
ainda é pouco desenvolvida en-
tre nós, ainda que gradualmen-
te tenhamos que desenvolvê-la. 
Por agora, precisamente porque 
efectivamente não estamos pre-
parados para este ‘boom’ de con-
fissões instantâneas, as autori-
dades devem criar mecanismos 
de supervisão e controlo para 
garantir uma convivência pacífi-
ca entre os santos.
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A guerra dos santos

em nome 
da fé ainda hoje 
subsistem tensões 
entre nações 
e povos que 
permanecem em 
extremos opostos
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Carta à Directora

angola E Portugal
Apreciei bastante o vosso trabalho 
sobre os dois países porque se por 
um lado ficamos a saber e muito 
bem, o que pensa e espera a comu-
nidade portuguesa aqui, por  outro 
é de facto de notar que os angola-
nos têm peso na economia portu-
guesa. Creio que os que cá estão e 
são úteis devem permanecer sem 
preocupações porque os nossos go-

vernantes querem é que os gover-
nantes portugueses digam alguma 
coisa de concreto e deixem-se 
desse diálogo vazio, sem verdade. 
As relações entre os dois países só 
melhorarão quando Portugal olhar 
de forma igual para Angola e deixar 
de ter complexos relativamente ao 
crescimento económico angola-
no. Perguntem à maior parte das 
empresas portuguesas aqui como 

entraram e como fazem dinheiro 
e quando o têm como enviam para 
Portugal se será tudo como manda 
a catilha??  Ou é via Madeira???

João V.

ComuniDaDE PortuguEsa 
Penso que os portugueses não têm 
que ter medo de estar aqui. Se há 
coisa que nós somos é respeitado-
res! Não vamos tratar mal quem 

está no nosso meio, aliás a nossa 
cultura ensina o contrário: temos 
que tratar bem quem nos visita! 
Quem quiser ficar connosco e con-
tribuir para o desenvolvimento do 
nosso país é bem-vindo.

Carla, sambizanga

tEnsÃo Em moÇambiquE
Meus queridos irmãos moçambi-
canos tenham calma e resolvam as 

vossas makas a bem! Não se deixem 
levar pelos só querem que entrem 
em guerra para se aproveitarem do 
que vocês têm.. Não acham estra-
nho que é justo agora que estão a 
descobrir riquezas naturais, que 
aumenta a tensão, como é que a 
oposição aparece armada. A quem 
interessa toda esta confusão no 
vosso país? Abram o olho!!

solidário sempre



Ao longo da história os momen-
tos de crise económica tiveram 
como reflexo o aumento do nacio-
nalismo, do racismo e da xenofo-
bia. Esta abordagem é tão válida 
quando falamos no nacional-so-
cialismo ou do fascismo na Europa 
como quando falamos de conflitos 
étnicos com graves repercussões 
como no caso do Ruanda em 1994. 
A crise económica que se vive na 
Europa tem tido repercussões mui-
to grandes na sua estabilidade so-
cial, económica e politica.

Recentemente um estudo elabo-
rado pela British think tank Demos 
adianta que está a crescer na Euro-
pa um forte sentimento contra os 
imigrantes e, especialmente, uma 
enorme desconfiança em relação 
aos muçulmanos. Os partidos que 
difundem ideias xenófobas, anti-
-imigração e anti-islamitas, estão a 
espalhar-se para fora dos seus ter-
renos tradicionais em França, Itália 
ou Austria e a conquistar países tra-
dicionalmente mais liberais como a 
Holanda ou a Escandinávia, tendo 
agora significativas representações 
parlamentares nesses países.

O estudo revela que a identida-
de nacional preocupa os jovens 
porque é praticamente ignorada 
pelos partidos tradicionais, com 
representação parlamentar, aler-
tando para que o número crescente 
de adesões às ideias de extrema-
-direita ultrapassa largamente os 
filiados nos partidos oficiais. Um 
fenómeno preocupante e a ter em 
conta pelos políticos europeus.

 Uma recente sondagem em Fran-
ça revela que a Frente Nacional, de 
inspiração xenófoba lidera as in-
tenções de voto dos franceses para 
as próximas eleições Europeias. 
Este fenómeno, por si só relevante 
obriga-nos a um debate muito pro-
fundo sobre as consequências das 
políticas económicas no reavivar de 
velhos fantasmas que estiveram es-
condidos durante os anos dourados 
da expansão e do desenvolvimento 
económico. Quando recuamos aos 
antecedentes da II Guerra Mundial, 
percebemos que as condicionantes 
económicas da Alemanha, foram o 
principal motivo que fortaleceu o 
crescimento de Hitler. O acordo de 
Versalhes, assinado entre a Alema-
nha e os aliados no final da primeira 
guerra mundial e que reconhecia a 
rendição incondicional da Alema-
nha, obrigou a Alemanha a pagar 

todo o esforço de guerra das po-
tências aliadas. Ao nível nacional, 
a Alemanha viu-se obrigada a fazer 
políticas económicas de uma auste-
ridade draconiana que criaria con-
dições para que se criasse um orgu-
lho nacional contra o estrangeiro e 
contra a humilhação a que o povo 
foi votado. Este cenário seria o ter-
reno mais profícuo para a ascensão 
de Adolf Hitler que acabou por con-
duzir a Alemanha para a segunda 
guerra mundial com os resultados 
catastróficos que hoje conhecemos. 

A recente crise que se vive na Eu-
ropa revela-nos um fenómeno al-
tamente preocupante. Trata-se do 
crescimento da extrema-direita e o 
declínio dos partidos tradicionais. 

 Recentemente na Grécia, o par-
tido de simpatias nazis, Aurora 
Dourada, elegeu 18 deputados para 
o parlamento Grego. Em Itália, é 
nomeada pela primeira vez uma 
Ministra de origem Africana. Ceci-
le Kyenge, uma médica de origem 
Congolesa  é vítima de racismo por 
elementos de outros partidos que, 
entre tiradas de mau gosto a asso-
ciar a Ministra a macacos ou a co-
mentários a dizerem que a ministra 
deveria ser violada, obriga-nos a 
uma reflexão muito profunda so-
bre a forma como a Europa vê hoje 
os emigrantes, a sua relação com o 
mundo, ou mesmo a sua constru-
ção enquanto entidade criada com 
base nos valores da igualdade, da 
liberdade e da fraternidade. 

A análise do fenómeno não pode, 
nem deve ser vista de forma pueril 
ou analisada apenas na óptica de 
um contexto ou de uma circuns-
tância especial. Há cerca de duas 
semanas, numa eleição na pequena 
cidade francesa de Brignoles o can-
didato da Frente Nacional (FN, na-
cionalista), Laurent Lopez, ganhou, 
na segunda volta das eleições o 
candidato da direita, que era apoia-
do por uma “frente republicana” 
constituída pela direita tradicional, 
socialistas, comunistas e ecologis-
tas. Na Noruega assistimos a uma 
coligação entre o partido da direita 
tradicional com o partido do pro-
gresso de características populistas 
do qual foi membro Andreas Breivik 
, que ficou celebre pelo assassinato 
de 69 jovens do partido trabalhista 
norueguês na ilha de Utoya. 

Estes cenários são de facto preo-
cupantes, em primeiro lugar porque 
são resultado da crise económica 

generalizada nos países Europeus, 
por outro lado porque subvertem 
os valores chave que constituem a 
Europa, que residem no Estado de 
Direito, nos direitos humanos e na 
democracia. Analisando as causas, 
verificamos que a crise económica e 
financeira que teve origem na crise 
do sub prime dos Estados Unidos, 
mergulhou a Europa numa crise 
sem precedentes e demonstrou uma 
incapacidade evidente na resolução 
dos seus problemas. Aliado a este 
processo está também o declínio 
das lideranças tais como o mundo 
tem estado habituado a observar. 
Por um lado, os efeitos políticos da 
globalização financeira e o apro-

fundamento da integração Europeia 
têm transferido os poderes para en-
tidades supranacionais dificultan-
do a tarefa dos políticos na resolu-
ção dos problemas dos seus povos e 
por outro lado a implementação de 
uma agenda neoliberal que assenta 
o seu método de acção na fragiliza-
ção das relações laborais associados 
à deslocalização de empresas para 
“paraísos” laborais onde a ausência 
de direitos se torna factor de com-
petitividade, aumenta o desempre-
go e torna a europa num terreno 
fértil para a infiltração das ideias 
nacionalistas, racistas e xenófobas 
que vêm no ódio ao imigrante e ao 
estrangeiro como o alibi para a sua 
crise económica e politica

O mundo em que vivemos neces-
sita com carácter de urgência de re-
novar a esperança no futuro. Dante 
Alighieri na sua obra “a divina co-
média” conduz a viagem da alma 
até Deus, onde o escritor passa pelo 
purgatório e pelo inferno até à che-
gada ao paraíso. Nesta importante 
obra, o inferno é constituído por 
9 círculos. Na chegada ao inferno, 
Dante anuncia que a esperança te-
ria de ser deixada à porta. De facto, 
um dos fenómenos mais relevantes 
no mundo actual tem sido a reti-
rada progressiva da esperança, ou 
seja, do horizonte e do futuro da 
vida das pessoas. Esta alegoria é 
muito interessante quando anali-
samos a sociedade contemporânea. 
O sistema capitalista tem recorren-
temente funcionado com a gestão 
de dois valores, dados e retirados 

a espaço na condução das socie-
dades, por um lado a exaltação do 
medo, e por outro lado o louvor à 
esperança.  Estas duas formas têm 
condicionado a vida das pessoas e 
representam expressões da sua par-
ticipação social e politica. A inca-
pacidade demonstrada pelos políti-
cos europeus nas várias respostas à 
crise tem, sem dúvida, exaltado os 
medos e cortando a esperança. Os 
medos têm sido de facto o alimento 
principal dos políticos de extrema-
-direita para garantir o seu sucesso 
e o seu crescimento. A política do 
medo tem sido sempre canalizado 
a partir das vulnerabilidades indi-
viduais dos cidadãos, em especial 
no que diz respeito à sua situação 
socio económica, às espectativas e 
foi várias vezes utilizado quer pela 
politica, quer pela religião como 
processo mobilizador de pessoas.

Tal como no preambulo da segun-
da grande guerra as condicionan-
tes económicas, o medo do futuro, 
o ódio ao “outro” fortaleceram o 
crescimento de Hitler conforme 
referimos. Na Europa vive-se em 
tempo de crise moral, recentemente 
foram quase 300 os emigrantes que 
fugidos da guerra morreram na ilha 
italiana de Lampedusa, jovens, mu-
lheres e crianças, fugidos da guerra 
encontraram a morte no caminho 
para o seu el dorado da vida. A au-
sência de empatia representa neste 
caso o mal, os cidadãos que aderem 
a estes extremismos são incapazes 
de se colocar no papel dos que pro-
curam um mundo melhor, mais se-
guro e mais desenvolvido. A solução 
para estas questões é sem dúvida 
global. Exige uma aposta no desen-
volvimento, e acima de tudo uma 
outra forma de enquadrar a econo-
mia, a sociedade e o humanismo. 

 Voltando a Dante, no seu nono 
círculo foi reservado o lado mais 
quente do inferno para aqueles 
que se mantêm neutros em tempos 
de crise moral.

 Chegou a hora dos partidos tradi-
cionais voltarem à política na lógica 
da satisfação das necessidades dos 
seus cidadãos e não na satisfação 
das necessidades dos mercados, 
pois esses, como sabemos são neu-
tros, visam o lucro e têm reservada 
para si a parte mais quente do in-
ferno. Porque estamos certos que 
quando o mercado perceber o valor 
do amor, saberá certamente retirar 
mais frutos que o valor do ódio.
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Opinião

chegou a hora 
dos partidos 
voltarem à política 
na lógica 
da satisfação 
das necessidades 
dos seus cidadãos 
e não na satisfação 
dos mercados

Uma questão preocupante 
tiago soarEs 



Desde o princípio, sempre se 
deu conta da presença de 
santos rumores. Eram difun-

didos em ondas hertzianas de mui-
to má qualidade. Que escondiam 
códigos excêntricos, embrulhados 
em panfletos financeiros que, dis-
tribuídos a torto e a direito, mal sa-
biam que concorriam para a dete-
rioração da nossa paisagem social.

Desta vez, não se está diante 
de simples rumores. Que, sendo 
inocentes até prova em contrário, 
poderão não ser tão santos quanto 
parece. Como não o foram quando, 
na logística castrense, explodiu o 
primeiro escândalo da “mercearia 
sem merceeiro”. Rudimentar e sem 
orações de dividir. 

Desta vez, não haverá escoria-
ções tão profundas aos órgãos in-
ternos do MPLA, para este voltar 
a sentir-se obrigado, em defesa da 
sua honra moral, a imunizar-se, 
temporariamente, com uma fita 
isoladora para sarar as feridas...

Desta vez, não haverá rumores 
configurando um enxame de kingui-
las a glorificar um vago-mestre. Não, 
desta vez, não haverá nada disso. 
Desta vez, dir-nos-ão que a leitura 
foi posta em dia e encomendado, 
com alta distinção, um “upgrade” em 
finanças público-privadas num dos 
novos Politécnicos do Palanca City...  

Desta vez, sempre perseguidos 
pelos malditos rumores, não volta-
remos a ver ressuscitado, fez agora 
um ano, um novo pesadelo como 
o arresto de um avião da TAAG 
algures em Portugal. Desta vez, 
ninguém se lembrará que, entre “o 
deve e o haver”,  há sempre alguém 
disposto a lambuzar-se para se di-
vertir com as contas de subtrair. 

E de conspurcar o nosso pequeno 
mundo com um fedorento cocktail 
que, misturando Christian Dior 
com bagre fumado, tenta mostrar 
à juventude, de que tanto se fala, 
que se pode tomar por cinzento, 
uma combinação mal acabada de 
preto e branco.

Desta vez, perante esta genia-
lidade aromática, há que resistir 
também à patética tentação de es-
tarmos sempre a ser alvos de uma 
conspiração internacional, como 
se o mundo não tivesse mais nada 
para fazer, senão preocupar-se com 
os nossos desvarios. 

Não sei, aliás, a esse despropó-
sito, por que razão, aos olhos do 
mundo, desta vez, nos voltamos a 
sentir assim tão importantes para 
sermos perseguidos por toda a 
gente. Agora, até pelos brasileiros 
que, por sinal, até mantém as mais 
cordatas relações de amizade e de 
cooperação com Angola. 

Por isso, confesso que, desta vez, 
tenho cada vez mais dificuldades 

em compreender essa congénita 
obsessão... 

Não sendo essa pretensa “per-
seguição mundial” movida por 

causa da “maldição do petróleo”, 
não acredito também que, desta 
vez, possa ser por causa do nosso 
invejável índice de desenvolvimen-
to educacional cuja arrepiante po-
breza, não nos permite sequer ter 
uma instituição do ensino superior 
entre as 100 universidades africa-
nas. Então porque será?

Típico dos endinheirados de ta-
berna, que apenas acreditam no 
poder que julgam possuir, quando, 
à sua passagem, sentem os vizi-
nhos e os seus caciques dobrarem 
a coluna, desta vez, só pode ser por 
julgarmos que Luanda é o centro 
do mundo e o Palanca, a capital...  

Desta vez, não se está diante de 
simples rumores. Desta vez, em pre-
sença de um caso que envolve cida-
dãos angolanos,  há que aguardar 
que as autoridades policiais do nos-
so país sejam notificadas. Não vale a 

pena, por isso, entrar em paranóia e 
ver inimigos onde eles não existem.

É preciso saber deixar a política 
para os políticos. E à justiça, o que 
é da justiça, sendo certo, desde logo 
que, nesta matéria, quem se empor-
calha publicamente com actos ig-
nóbeis, tem de assumir os encargos 
das suas traumáticas imoralidades. 

Quem o faz, não pode depois 
escudar-se na famigerada mania 
da perseguição, nem espernear 
sob o pretexto de que se pretende 
atingir “outras figuras do Estado”. 
Porque estas, quando assediadas, 
são atingidas directamente, sem 
recurso a intermediários cujo peso 
na geopolítica vale zero!

Quem se molha em fanfarrices 
imorais, não pode, pois, esperar 
que a sociedade, que não pode 
aparar determinado tipo de golpa-
das, os acolhe e os proteja.

Gozando do princípio da presun-
ção de inocência, quem é posto em 
causa nas venenosas paródias agora 
esventradas pela Polícia Federal do 
Brasil, que abraçam crimes por es-

clarecer nas instâncias judiciais, até 
prova em contrário, não pode, no en-
tanto, ser visto como um criminoso. 

Não se deve, portanto, condenar 
em praça pública quem não tenha 
sido julgado pelos tribunais. Nem 
fazer uma associação maliciosa des-
te caso, aos laços familiares que um 
dos visados mantém com determi-
nadas “figuras do Estado” sobre ac-
tos que, vindo a ser tomados como 
crimes pela justiça brasileira, são da 
única e exclusiva responsabilidade 
pessoal, de quem os pratica.

Mas, estando, desta vez, o país 
perante um verdadeiro “case stu-
dy”, os visados, para se livrarem 
das acusações estampadas na im-
prensa do Brasil, nada melhor fa-
riam senão enfrentar e desafiar, se-
renamente, a justiça daquele país.

Como o fez o nosso Procurador-
-Geral da República, que aguardou 
pacientemente pelo desfecho de um 
processo movido pela justiça portu-
guesa, que acaba agora de ser arqui-
vado por reconhecida ausência de 
fundamentos legais para o julgarem.

Neste escândalo ango-luso-brasi-
leiro, revelando-se eventualmente 
destituídas de provas as acusações 
que recaem sobre os angolanos nele 
envolvidos, estes nada melhor fa-
riam também senão intentar uma 
acção judicial contra os órgãos de 
comunicação social brasileiros que 
as veicularam  por crime de difa-
mação e calúnia. Desta vez, a pátria 
ficar-lhes-ia muito grata...

É avisado, porém, não deixar de 

reconhecer que a Polícia Federal 
do Brasil, que figura entre as mais 
bem preparadas do ponto de vista 
da perícia criminalística e da in-
vestigação criminal,  depois de um 
ano de investigações, não se terá 
baseado, propriamente, em boa-
tos ou suposições. E é, desde logo, 
difícil imaginar que alguém possa 
entregar  um dossier à Interpol, se 
não tiver  substância.... 

Ninguém, nem mesmo Angola, 
pode ficar indiferente a um pedido 
da Interpol. Vamos, por isso, desta 
vez, aguardar, sem fantasmas, pela 
sua notificação, ainda que nos custe 
aceitar que nos autos daquela polí-
cia, dificilmente alguém sai ileso.... 

É preciso, por outro lado, não 
deixar de olhar para a costela par-
tidária de quem é atribuído um 
dos papéis de maior relevância 
nesta escabrosa “novela” e, para 
os efeitos dos seus estilhaços so-
bre os telhados  do MPLA.

Porque, o que a importação des-
sas nojentas cenas podem, desta 
vez, oferece de bandeja ao MPLA 
como presente envenenado, não 
são mais do que explosivas narrati-
vas dos pesadelos que pairam sobre 
o poder em Angola e que ameaçam 
embaraçá-lo cada vez mais. 

É, pois, preciso mostrar à socie-
dade, que a tendência para a 

gratificação e que o recurso ao cor-
ta-mato no caminho do sucesso, 
tem custos e paga-se caro. Ora, não 
se podendo, em muitos casos, de-
fender o indefensável, em política, 
muitas vezes, impõe-se o sacrifício 
de determinadas cabeças em nome 
da regeneração do próprio sistema.

E, não é, seguramente, por ser 
detentor de uma maioria absoluta, 
que o MPLA deve continuar a almo-
fadar no seu seio gente desprovida 
de princípios, que se, não borra a 
escrita à entrada, invariavelmente, 
entorna o caldo à saída... 

Um partido com a dimensão his-
tórica do MPLA, notabilizada pela 
militância nas suas fileiras de per-
sonalidades de insigne  estatura 
moral, ética e cultural como Mário 
Pinto de Andrade, António Jacinto, 
Agostinho Neto, Ilídio Machado, 
Viriato da Cruz, Paulo Jorge, Lúcio 
Lara e outros distintos naciona-
listas, tem que se dar ao respeito 
para... ser respeitado.

Por uma questão de honra polí-
tica. Por uma questão de decência 
ética. Por uma questão de higiene 
intelectual. E de asseio social.  

Mas, estando agora em causa a 
imagem de Angola - e não apenas de 
um partido - se já nem isso consegui-
mos preservar, então o melhor, desta 
vez, é fecharmos a loja para obras e 
tirarmos todos umas “graciosas”...

um partido
com a dimensão 
histórica do mpla 
tem que se dar
ao respeito para... 
ser respeitado.
por uma questão 
de honra política. 
por uma questão 
de decência ética. 
por uma questão de 
higiene intelectual. 
e de asseio  social... 
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entornou-se o caldo na região 
centro de Moçambique, na provín-
cia de Sofala, distrito de Gorongosa, 
na vila de Sathujira, com as for-
ças governamentais a efectuarem 
uma verdadeira “caça ao homem” a 
Afonso Dhlakama, líder da Renamo, 
o maior partido da oposiçao no país. 

A tomada de Sathujira pelo exér-
cito moçambicano, deu-se no pas-
sado dia 20 de Outubro, justamente 
quando o Presidente da República, 
Armando Guebuza, iniciava uma vi-
sita de trabalho (aqui denominada 
por presidência aberta e inclusiva) 
àquela província. Afonso Dhlakama, 
quando o exército tomou a base, já 
se havia retirado um dia antes. Crê-
-se que terá sido previamente infor-
mado do ataque a partir de fontes 
do exército. 

O cenário de retorno a uma nova 
guerra civil, 21 anos depois do 
Acordo Geral de Paz (AGP), entre o 
governo e a Renamo, volta a estar 
em cogitação, numa altura em que 
o país espera dar um salto rumo ao 
desenvolvimento com a descober-
ta de jazigos de recursos minerais. 
Desde o início desta semana que a 
Gorongosa é palco de guerra com re-
quintes convencionais de artilharia 
pesada de ambas as partes. 

o assalto à base da renamo
Na segunda-feira, 20, enquanto 

em Maputo, se esperava pelo decor-
rer de mais uma ronda negocial entre 
o governo e a Renamo, iniciadas em 
Abril passado, o maior partido da 
oposição anotava a ausência da Re-
namo, e à mesma hora, um contin-
gente militar das Forças Armadas de 
Defesa e Segurança de Moçambique 
(FADSM), tomava de assalto a base 
de Satunjira, onde já ninguém se en-
contrava. A Renamo diz que só volta 
às próximas rondas negociais se esti-
verem presentes facilitadores nacio-
nais e observadores internacionais.  

O assalto a Sathujira, a base da 
Renamo onde Dhlakama viveu du-
rante um ano, é o mais sério episó-
dio de agravamento da tensão polí-
tico-militar no país. Como resposta 
à acção governamental, 24 horas 
depois,elementos da Renamo terão 
protagonizado pelo menos quatro 
incidentes armados na sua zona de 
influência, no centro do país.

“A tomada da base do presiden-
te Dhlakama, pelos Comandos das 
FADSM, marca o fim da democracia 
multipartidária em Moçambique. 
Esta atitude irresponsável do Co-
mandante em Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança coloca um ponto 
final aos entendimentos de Roma”, 
lamentou a Renamo em comunica-
do logo após a tomada e vandaliza-
ção do santuário de Dhlakama. 

A Renamo, a partir de Maputo, 
afirmava no mesmo comunicado que 
Afonso Dhlakama perdeu completa-
mente o controlo sobre os seus homens 
em virtude do ataque à sua base. 

Neste ataque a Sathujira, um de-
putado da Assembleia da República 
(AR) pela bancada da Renamo, Ar-
mindo Milaco, foi morto. Armindo 
Milaco era membro do Conselho de 
Administração da Assembleia da 
República. Terá sido atingido pelos 
bombardeamentos das FADSM con-
tra a residência de Dhlakama e não 
resistiu aos ferimentos. 

58 mortos em sofala
As FADSM reivindicaram esta se-

gunda-feira, 28, a ocupação de uma 
das mais famosas bases da Renamo, 
em Marínguè, durante a guerra ci-
vil, na sequência de uma alegada 

perseguição ao grupo de homens 
armados que atacou no sábado, via-
turas de transporte semi-colectivos 
de passageiros, na zona do Rio Ri-
penbe, em Sofala. 

Fontes seguras revelaram ao Novo 
Jornal que este ataque provocou 
58 mortos, 41 serão homens de 
Dhlakama e 17 FADSM. O Ministério 
da Defesa Nacional (MDN) negou a 
existência de vítimas, pelo menos 
no seio das forças governamentais, 
mas mostrou-se reticente quanto 
aos homens que eram perseguidos. 

“Não posso garantir se houve ou 
não vítimas do lado da Renamo. Eles 
têm sempre a tradição de não deixar 
vestígios de vítimas no terreno” dis-
se Mazuze, em conferência de im-
prensa em Maputo. 

Estes confrontos colocam a nu o 
clima de guerra aberta desde a to-
mada de Sathujira, há precisamen-
te uma semana, pelas FADSM, que 
correram com as tropas fiéis ao líder 
da Renamo. As autoridades conti-
nuam a dizer que o país não está em 
guerra, contudo, os acontecimentos, 
sobretudo na província de Sofala, de-
monstram precisamente o contráio. 

No final de semana, cinco viatu-
ras de civis foram atacadas, numa 
acção atribuída a elementos da 
Renamo que, no entanto, distan-
ciaram-se do mesmo. De parte-a-
-parte multiplicam-se discursos de 
compromisso com a paz e estabili-
dade em todo o país, contudo, entre 
os discursos e a prática, a realidade 
continua assustadora e imprevisível 
sobre o futuro. Esta terça-feira, 29, 
registaram-se tiroteios em Nam-
pula, mas não há, até ao momento 
registo de mortes. 

Ainda neste fim-de-semana, os 
guardas pessoais de Afonso Dhlaka-
ma que continuavam a guarnecer 
o seu domicílio antes de regressar 
às matas, foram transportados em 
quatro viaturas para lugares desco-
nhecidos pela polícia. 

O delegado da Renamo em Nam-
pula acabou por ser detido pela po-
lícia que justificou esta detenção 
como fazendo parte de um processo 
simples de investigação do paradei-
ro dos ex-guerrilheiros que desapa-
receram da cidade de Nampula, no 
último fim-de-semana.

Luis Nhachote, em Maputo

eNtre roNdas e iMpasses

• 11 de dezembro de 2012
 Segunda ronda de negociações en-
tre Governo e a Renamo termina em 
impasse. 

• 3 de Janeiro de 2013
 A Renamo denuncia alegado plano 
de assassínio de Dhlakama e de 12 
quadros superiores do partido. 

• 25 de março de 2013
Na Beira, a Renamo apela ao não 
recenseamento dos seus militantes 
para boicotar as autárquicas previs-
tas para 20 de Novembro.

• 4 de abril de 2013
Elementos da Renamo atacam o co-
mando distrital da polícia em Muxún-
guè, Sofala, fazendo quatro mortos 
e oito feridos. Renamo age em reta-
liação ao assalto das forças governa-
mentais à sua sede em Muxúnguè. 

• 20 de maio de 2013
Governo e a Renamo retomam nego-
ciações, que continuam a ser marca-
das por impasses. 

• 20 de Junho de 2013
Renamo anuncia que vai impedir a 
circulação ferroviária e rodoviária no 
centro do país para travar um alegado 
“movimento belicista” do Governo. 

• 4 de Julho  de 2013
Dhlakama assume os ataques de ho-
mens armados em Muxúnguè, Sofala. 

• 13 de agosto  de 2013
Renamo reivindica a morte de 36 mi-
litares e polícias das Forças de Defesa 
e Segurança numa “acção de autode-
fesa”.

• 1 de outubro de 2013
Afonso Dhlakama ameaça boicotar 
a realização de autárquicas se a Fre-
limo não aceitar rever o pacote elei-
toral.

• 4 de outubro de 2013
Moçambique assinala o 21º aniversá-
rio do Acordo Geral de Paz assinado 
pela Frelimo e pela Renamo. Presi-
dente Guebuza elogia Dhlakama, 
“pela forma como tem contribuído 
para a consolidação da paz”. 
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África
moçambique aos tiros há uma semana

“Caça” a afonso dhlakama 
já começou

o cenário de retorno 
a uma nova
guerra civil,
21 anos depois
do acordo Geral
de paz (aGp),
entre o governo
e a renamo,
volta a estar
em cogitação



África

A fronteirA de Mavalane, pelo Ae-
roporto Internacional de Maputo, é 
uma das portas de entrada para quem, 
por via aérea, decide entrar na terra 
de Guebuza, figura política que suce-
deu a Chissano e Samora na liderança 
daquele país e da FRELIMO (Frente de 
Libertação de Moçambique), partido 
no poder desde a proclamação da in-
dependência, em 1975. 

Os sinais de um país que se quer 
desenvolver são evidentes, mas não 
chegam a todo o território. A ca-
pital mostra um povo com figuras 
que emergem de outras localidades 
em busca de melhores condições de 
vida. Tete, Beira,Quelimane, Nam-
pula, Sofala e Nacala são algumas 
províncias, onde, segundo os seus 
habitantes, se espera muito mais do 
que já foi feito na melhoria da quali-
dade de vida de quem lá vive. 

Ao mesmo tempo que nesta altu-
ra sopram os ventos que recordam 
Samora, Moçambique, conhecida 
como a Pérola do Índico, vive um 
ambiente político pré-eleitoral, 
com as autárquicas à porta, no 
meio de uma tensão militar entre 
as tropas governamentais e a RE-
NAMO (Resistência Nacional Mo-
çambicana), partido liderado por 
Afonso Dhlakama, que até este mo-
mento está em parte incerta, após 
o seu bastião, em Sathujira ter sido 
tomado de assalto.

Por um dólar americano, o câmbio 
em moeda local oscila entre os 2,9 
e três 3,1 meticais( moeda local).A 
intenção do governo na criação de 
incentivos para a existência de uma 
classe média capaz de contribuir sig-
nificativamente para o desenvolvi-
mento daquele país leva a que, fruto 
da economia de mercado, se registe 
uma invasão de investidores zimba-
bueanos e nigerianos, que juntam-
-se aos “tradicionais” indianos. 

Os negócios crescem visivelmen-
te, mas sem grandes salários para 
os funcionários nacionais, cujo tec-
to, de acordo com as especificações 
e áreas, oscila entre os 2.500 e os 
6.500 meticais (entre 80 a 230 dóla-
res americanos). 

A invasão de produtos provenien-
tes do mercado negro, tais como rou-
pas, telemóveis e outros artigos, é o 
potencial dos nigerianos que ali in-
vestem num negócio lucrativo e que 
desafoga os cidadãos que vivem no 
limite do rendimento. Um claro con-
traste com a possibilidade que existe 
em obterem produtos autenticados e 
certificados a partir da vizinha África 
do Sul, país cuja capital fica a pouco 
menos de sete horas de distância por 
via terrestre e a 40 minutos por via 
aérea, com a vantagem de haver uma 
supressão de vistos de entrada, fruto 
de um acordo existente entre alguns 
países da região.  

A melhoria nas opções alimentares 
dos residentes em Maputo ganha um 
impulso com a existência de restau-
rantes portugueses e indianos, na-
cionalidades com créditos firmados 
na gastronomia nacional. Estes úl-
timos lideram o ranking de impor-
tação de automóveis para aquele 
país, na sua maioria usados mas em 
excelente estado de conservação. “A 
importação de carros novos a partir 
da África do Sul fica mais complicada 
devido às taxas aduaneiras, que são 
muito altas”, esclareceu Amin Sabot, 
vendedor de viaturas.

Aquele empresário estrangeiro es-
clareceu ainda que existe organiza-
ção no capítulo da venda e compra de 
veículos usados, sejam eles pesados 
ou ligeiros, desde que o empreende-
dor tenha montado um parque para 
exposição das viaturas. Nos arredo-
res da cidade, em direcção à perife-
ria, são visíveis vários parques, onde 

os automóveis são vendidos a preços 
que vão dos 150 mil meticais (mais 
de cinco mil dólares) a 450 mil meti-
cais (pouco mais de 15 mil dólares), 
dependendo da cilindrada. 

Maputo, a capital, cresce ao mes-
mo tempo e velocidade que a neces-
sidade das populações que ali resi-
dem, não fugindo ao surgimento de 

bairros desordenados, onde a crimi-
nalidade impera diante de alguma 
impotência da Polícia da República 
de Moçambique (PRM). 

Muito recentemente, o fenóme-
no dos “engomadores”, grupos de 
assaltantes que tinham um método 
sui géneris de fazer as suas investi-
das, eram a preocupação da Polícia 
e da população. Estes não dormiam, 
uma vez que os algozes anunciavam 
com alguma antecedência o bairro 
ou rua que seria alvo da sua acção. 

O nome deriva da maneira como 
estes grupos actuavam. Entravam 
na casa da vítima com armas bran-
cas e dali tiravam todos os bens ou 
dinheiro que encontravam. No caso 
de resistência, um ferro de engo-
mar era aquecido, servindo como 
meio de tortura. 

A actuação destes bandos criou 
um certo caos, já que os moradores 
decidiram fazer justiça por mãos 
próprias e os que foram “capturados” 
pagaram com a própria vida. Na mes-

ma noite em que o anúncio é feito, as 
ruas são iluminadas com tambores 
acesos, uma autêntica cerimónia de 
recepção aos amigos do alheio que 
acabavam por encontrar uma popu-
lação preparada para o pior.   

Agora, uma onda de raptos de que 
tem sido vítimado pessoas de nacio-
nalidade indiana,  preocupa o país. 
Recentemente,uma jovem de 30 
anos, ao volante de uma viatura de 
marca Range Rover, foi perseguida e 
raptada por quatro jovens .

O “surto” de raptos paira desde 
o ano passado. Na última Quarta-
-Feira, uma criança de 13 anos foi 
raptada e horas depois encontrada 
morta num contentor de lixo. Tudo 
porque a família não tinha dinheiro 
para pagar o resgate. É o único epi-
sódio em que há uma vítima mortal

O descontentamento da popu-
lação é geral e ontem foi realizada 
uma manifestação contra a fraca 
atitude da Polícia e a frieza do go-
verno quanto a essa situação. 
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27 anos depois de Samora 
MoçaMbique

Ao mesmo 
tempo que nesta 
altura sopram 
os ventos que 
recordam Samora, 
Moçambique vive 
um clima de tensão 
militar

Maputo parece Luanda há muito tempo. Um 
luandense que chega à capital moçambicana 
confronta-se com uma arquitectura
que o transporta para um passado quase 
apagado em Luanda. Mas a língua recoloca-o 
no presente. Moçambique galga o calendário
do desenvolvimento para provar que a guerra 
é pretérito perfeito.

Textos de ernesto gouveia, em moçambique 



MoçaMbique é um país poten-
cialmente agrícola e com fortes 
apostas a serem feitas na explo-
ração de recursos naturais, com 
destaque para a extração de gás 
natural, que, gradualmente, cami-
nha para o segmento da distribui-
ção e consumo. 

Em curso está a execução de 
um projecto de distribuição deste 
recurso à cidade de maputo e ao 
distrito de marracuene, que prevê 
ainda a construção e operação de 
um gasoduto matola-maputo para 
o fornecimento de gás natural à 
Central Térmica da capital moçam-
bicana como consumidor âncora, 
que viabilizará a construção de 
uma rede de distribuição de gás de 
mais de 62 km para o abastecimen-
to a maputo e marracuene, que irá 
beneficiar consumidores do sector 
industrial, comercial e doméstico.

A indústria transformadora, 
não só ganha corpo na capital, 
como também noutras províncias, 
como é o caso de Quelimane. A 
aposta recente recai no tratamen-
to e comercialização de produtos 
do mar, com incidência no maris-
co, já que o país é tido como uma 
região cujos mares são ricos nesta 
espécie marinha e que há muito 
engrossa as exportações. 

Outra aposta económica, tam-
bém na província de Quelimane, 
está virada para o tratamento, 
embalamento e distribuição de 
castanha de Cajú. 

As praias são outra das atracções 
que chamam a atenção dos investi-
dores privados. O crescimento do 
parque hoteleiro começa a ser visí-
vel, com o surgimento de unidades 
fora da capital, um chamariz para 
o desenvolvimento do turismo, 

sector que a cada dia ganha corpo 
naquelas paragens.  

O mercado do Peixe, considera-
do paragem obrigatória para os 
visitantes que passam por mapu-
to, é uma atracção que gere divi-
dendos económicos. Para além de 
fazer escoar o peixe, o mercado 
permite a degustação de vários 
produtos do mar, após a compra e 
confecção na hora.  

Saindo de maputo, a existência 
de pontos considerados paradisía-
cos, ao longo da costa, enche de 
orgulho os moçambicanos que es-
peram ver o sector do turismo mais 
desenvolvido, com o objectivo de 
mostrar que o país vai além da ca-
pital. Uma clara exaltação do sen-
timento nacionalista resumido na 
marrabenta e no Pandza, que são 
os ritmos locais, estendendo-se até 
a Capulana (chamado entre nós de 
pano de congo). 

A caça furtiva é o maior desa-
fio dos gestores daquele parque 
moçambicano. Dez pessoas fo-
ram detidas no primeiro trimes-
tre deste ano, não só pela caça 
furtiva, mas também por posse 
ilegal de armas. 

O distrito de massingir, na pro-
víncia de Gaza, sul de moçambique, 
é um dos mais visados e a autori-
dade local luta contra a fragilidade 
resultante da falta de meios para 
combater os caçadores furtivos. 
Ainda assim consegue prender 
alguns deles, ligados a redes, das 
quais fazem parte curandeiros. 
Este distrito é tido como o princi-
pal refúgio dos caçadores furtivos. 

DhlakaMa está desde o início 
desta semana em parte incerta, 
depois do ataque à base de Sa-
thungira, conduzido pelas Forças 
Armadas de Defesa e Segurança 
de moçambique.(FADSm) Após 
mais de 20 rondas de negocia-
ção, sem sucesso, entre a FRELI-
mO e a RENAmO,  o recente acon-
tecimento, segundo o porta-voz 
do maior partido da oposição, 
Fernando mazanga, anula por 
completo o acordo de Roma, as-
sinado há 21 anos. 

mesmo nesse clima,o Presiden-
te Armando Guebuza mantém o 
desejo, manifestado há pouco de 
um mês, em diálogar com o líder da 

oposição, apesar de se registarem 
evoluções nos palcos de confronto. 

A preparação para as eleições 
autárquicas de Novembro conti-
nua, segundo o porta-voz do Pre-
sidente Guebuza, Edson macuácua, 
em entrevista à Televisão Indepen-
dente de moçambique. “Tudo o que 
está a ser feito pelo líder da oposi-
ção visa atentar contra a democra-
cia e, sobretudo, boicotar as elei-
ções que se avizinham”, afirmou. 

Enquanto isso, o Presidente 
moçambicano continua a fazer o 
périplo por algumas províncias 
do país e seus distritos, na senda 
de mais uma jornada de presi-
dência aberta. 

50 Mil Dólares é o valor pago por 
cada quilo de chifre de rinoceronte, 
valor que movimenta o circuito ile-
gal de tráfico de marfim até à Ásia, o 
que leva algumas pessoas, entre mo-
çambicanos e sul-africanos, a entrar 
na onda aliciante da caça furtiva. 

Tal situação já colocou em risco 
aquela espécie animal no Parque 
Nacional de Limpopo, na província 
de Gaza, espaço transfronteiriço ao 
Parque Nacional do Kruger, na África 
do Sul. O 

A situação atingiu contornos 
preocupantes, de tal modo que os 
responsáveis florestais do Kruger, 
em colaboração com os Rangers, 
colocam a possibilidade de encerrar 
o corredor ecológico entre os dois 
pontos de atracção turística.

Dez pessoas foram detidas no pri-
meiro trimestre deste ano, não só 
pela caça furtiva, mas também por 
posse ilegal de armas. 

O distrito de massingir, na pro-
víncia de Gaza, sul de moçambique, 
é um dos mais visados e a autori-
dade local luta contra a fragilidade 
resultante da falta de meios para 
combater os caçadores furtivos. Ain-
da assim, consegue prender alguns 
deles, ligados a redes, das quais fa-
zem parte curandeiros. Este distrito 
é tido como o principal refúgio dos 

caçadores furtivos. 
Do lado sul-africano, os Rangers 

atiram a matar, quando a reacção 
dos caçadores é de resistência com 
recurso a arma de fogo para dar es-
paço à fuga. makanda Zulu, massin-
gir Velho, maputo e mapulanguene 
são os pontos mais críticos da caça 
furtiva.

As dificuldades das patrulhas con-
tra os furtivos em mapulanguene 
prendem-se com o temor em depara-
rem-se com leões, o que, segundo os 
responsáveis das patrulhas, aconte-
ce a cada duas operações. 

Segundo o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação de 
moçambique, o fenómeno da caça 
furtiva é um mal bem localizado. Os 
caçadores identificam a área, fazem 
estudos e escolhem os melhores mo-
mentos para actuar, não procuram 
intensamente um ou outro animal 
que esteja disperso, mas fazem-no 
em locais onde a concentração é 
grande . 

mais de 2000 rinocerontes foram 
abatidos entre Janeiro de 2012 e o 
primeiro trimestre de 2013. Em igual 
período, foram mortos cerca de 80 
caçadores furtivos. Entre Limpopo e 
Kruguer são necessários mais de dois 
mil fiscais contra os 500 existentes, 
número considerado insuficiente. 

alguMas ruas, com denominações 
angolanas, tais como Agostinho 
Neto ou Avenida de Angola, revelam 
a forma como moçambique se identi-
fica com Angola. 

As relações entre os dois países, 
segundo informações colhidas na 
Embaixada de Angola em moçambi-
que, são tidas como excelentes e não 
foram maculadas por alguns episó-
dios isolados menos bons. 

A atribuição de vistos de entrada 
para Angola é um ponto levantado 
por cidadãos moçambicanos, que la-
mentam as restrições na atribuição 
de autorizações de entrada. Segun-
do o adido de imprensa da represen-
tação diplomática de Angola, Higino 
Piedade, Angola não aderiu ao mé-
todo de visto de fronteira por razões 
muito próprias.

O diplomata esclareceu ainda que 
muitos angolanos desembarcam em 
terras moçambicanas, não só para 
turismo, como também para inves-
timentos ou razões matrimoniais. 

“Numa escala percentual, mais de 
80 por cento da solicitação de vistos 
é feito por mulheres no guichet da 
nossa embaixada”, esclarece. 

moçambique é visto pelos angola-
nos como um destino turístico, razão 
que leva Higino Piedade a afirmar 
que os seus compatriotas contri-
buem de forma significativa para os 
rendimentos que o sector turístico 
produz, visto que o angolano fre-
quenta desde hotéis a restaurantes 
e similares. 

Para os estrangeiros que queiram 
ir a Angola, informou, a condição 
exigida é o comprovativo de residên-
cia em moçambique. Caso contrário, 
terá necessariamente de deslocar-se 
à sua terra de origem e lá solicitar o 
visto na representação consular de 
Angola.

Apesar de não ser significativa, a 
comunidade angolana em moçam-
bique é constituída, na sua maioria, 
por pessoas que residem naquele 
país por razões de trabalho. 
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A caça furtiva coloca em risco o turismo na região da SADC. O Parque 
Nacional do Kruger recebe anualmente pouco mais de 1.700.000 turistas 
por ano, ao passo que o parque de Limpopo regista sete mil turistas
a cada seis meses

Tensão política
ensombra tratados de paz

Caça furtiva
e inconsequente 

Relações
Moçambique-Angola

Aposta na exploração
de recursos naturais
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Mundo

Mercosul exige medidas contra 
espionagem da NSA

Índia cria plataforma própria de comunicação

O MercOSul condenou quarta-feira 
a “espionagem global” dos Estados 
Unidos a líderes de vários países e or-
ganizações internacionais e insistiu 
na necessidade de garantir a seguran-
ça das telecomunicações na região e 
combater as acções que tornam vul-
nerável a soberania da região.

As revelações sobre a dimensão do 
programa de espionagem da NSA, 
que nem o Papa Francisco deixa de 
fora, continuam a dominar a agenda 
internacional, e está a ter repercus-
sões em todos os continentes.

Depois de vários líderes euro-
peus, que exigiram explicações ao 
Presidente Obama por alegadamen-
te terem tido os seus telefones sob 
escuta, o caso está a ter reflexos na 
Ásia e na política interna. 

O governo indiano anunciou, na 
quarta-feira, a intenção de proibir até 
ao final do ano que os funcionários 
públicos utilizem e-mails de empre-
sas, como o Google, Yahoo e Microsoft 
em comunicações oficiais – juntando-
-se ao Brasil e à China, que já anuncia-
ram medidas idênticas – para evitar a 
intercepção de dados.

Isto depois de ter sido denunciado 
que empresas, como o Google, a Mi-
crosoft, a Apple e o Facebook, facili-

tam o acesso do governo americano 
a informações dos seus usuários.

De acordo com o jornal Hindu 
«Business Line», que cita o secretá-
rio de Comunicações do governo, J. 
Satyanarayana, o executivo vai criar 
a sua própria plataforma de comuni-
cação. O projecto está quase pronto. 
O governo aguarda apenas a opinião 
de alguns ministros, mantendo-se a 
expectativa de que possa “torná-lo 
operacional entre o meio e o fim de 
Dezembro”, explicou Satyanarayana.

O programa de espionagem da 
NSA atingiu na quarta-feira o cora-
ção do Vaticano, com a revelação de 
que conversas antes e depois da rea-
lização do Conclave de Março, que 
elegeu o Papa Francisco, tinham 
sido escutadas.

Uma reportagem da revista ita-
liana «Panorama», publicada esta 
quinta-feira com base em documen-
tos divulgados por Edward Snow-
den, revela que as ligações do Vati-
cano estavam entre as 46 milhões 
de conversas monitoradas em Itália, 
entre 10 de Dezembro de 2012 e 8 
de Janeiro de 2013. E adianta que 
o nome do cardeal argentino Jorge 
Mario Bergoglio já havia surgido 
nos documentos filtrados pelo por-

tal WikiLeaks, de Julian Assange.
Perdeu-se o equilíbrio entre segu-

rança e privacidade
Nos EUA, o caso desencadeou vá-

rias reacções esta semana, depois 
de um vídeo publicado no Youtube 
por vários artistas de Hollywood 
onde incitam os norte-americanos a 
dizerem Stop ao programa de espio-
nagem da NSA.

O director dos serviços de informa-
ções dos EUA, James Clapper, compa-
receu esta semana, numa audiência 
da comissão de serviços de informa-
ção da Câmara dos Representantes, 
onde afirmou que conhecer as in-
tenções dos dirigentes estrangeiros 
é “um princípio fundamental” para 
qualquer serviço de informações. 

“Há 50 anos que trabalho nas se-
cretas; conhecer as intenções dos 
dirigentes estrangeiros é um prin-
cípio fundamental”, admitiu o ho-
mem responsável pela supervisão 
de 16 agências de serviços de infor-
mações norte-americanas.

Trata-se, nomeadamente, de “de-
terminar que se o que eles dizem 
corresponde àquilo que se passa. É 
indispensável para nós saber a di-
recção em que vão os países, qual 
é a sua política, quais serão as con-

sequências para nós numa série de 
domínios”, explicou.

James Clapper compareceu nes-
ta audiência ao lado do director da 
NSA, o general Keith Alexander, 
que acusou os jornais europeus 
de publicarem informações falsas, 
afirmando que foram os serviços 
de informações da França e da Es-
panha que escutaram as comuni-
cações dos seus próprios cidadãos 
e depois partilharam as informa-
ções com a NSA.

Numa entrevista concedida 
na segunda-feira à nova cadeia 
Fusion, do grupo ABC, Obama 
recusou-se a falar especificamen-
te sobre as escutas a Merkel, mas 
admitiu que nos últimos anos as 
actividades da NSA “desenvolve-
ram-se e alargaram-se”. Razão pela 
qual, o Presidente americano pediu 
“um reexame” das operações de es-
pionagem, para ter a certeza de que 
a Agência “não fará aquilo que tem 
possibilidade de fazer e não deve”.

O Wall Street Journal, citando al-
tos responsáveis não identificados, 
noticiou que o Presidente norte-
-americano, Barack Obama, desco-
nhecia as escutas a Angela Merkel 
e que, quando soube delas, man-

dou pará-las. Já o alemão Bild am 
Sonntag avançou que o Presidente 
dos Estados Unidos estava a par de 
todo o processo de espionagem ao 
telemóvel de Merkel.

Também esta semana, um grupo 
de legisladores norte-americanos 
democratas e republicanos apre-
sentou no Congresso um projecto de 
lei para acabar com a espionagem 
a milhões de cidadãos dos Estados 
Unidos pela Agência Nacional de 
Segurança.

O projecto partiu do senador de-
mocrata Patrick Leahy, presidente 
do Comité Judicial do Senado, e do 
congressista republicano Jim Sen-
senbrenner, chefe do sub-comité 
contra o Crime e o Terrorismo na Câ-
mara dos Representantes.

“Ao longo do caminho perdeu-se 
o equilíbrio entre segurança e pri-
vacidade”, afirmou Sensenbrenner.

A denominada “Lei Liberdade” 
prevê a criação de um organismo 
para defender os direitos de privaci-
dade e as liberdades civis, obrigan-
do à emissão de uma ordem judicial 
para monitorizar as comunicações 
de norte-americanos.

Isabel Costa bordalo, 
com agências
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papa francisco entra para o 4º lugar

apenas eua e israel votaram contra

gravidez na adolescência

Heinrich Müller, chefe da Gestapo desparecido em 1945, 
foi enterrado num cemitério judeu de Berlim. A revelação chocou 
a comunidade judaica, que considera “uma monstruosidade” que 
“atenta contra”
 

Paralelos                     
Por Isabel Costa Bordalo 

A derrocada 
Putin destrona Obama
na lista da Forbes

70 mil morrem todos os anos
cercA de 70 Mil raparigas com 
idades entre os dez e os 19 morrem 
todos os anos por complicações du-
rante a gravidez e o parto, indica 
um relatório das Nações Unidas que 
apela a uma mudança de políticas e 
mentalidades.

O relatório, do Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas, divulgado 
terça-feira, revela que, nos países em 
desenvolvimento, cerca de 7,3 mi-
lhões de raparigas menores de idade 
dão à luz todos os anos, a maioria 
das quais na África subsaariana e no 
sul da Ásia, com uma em cada dez 
raparigas do Bangladesh, Chade, 

Guiné, Mali, Moçambique e Níger a 
revelarem terem um filho antes dos 
15 anos.

O fundo alerta que este é um 
“enorme problema global” que exige 
atenção e defende que os governos e 
grupos civis devem perceber que as 
raparigas em causa não são as úni-
cas responsáveis, lembrando o papel 
da pobreza, da baixa escolaridade, 
da falta de aconselhamento sobre 
métodos contraceptivos, da prática 
do casamento infantil e da violência 
sexual.

De acordo com vários inquéritos, 
19% das mulheres entre os 20 e os 24 

anos dos países em desenvolvimento 
tiveram o seu primeiro filho antes 
dos 18 anos, o que equivale a 36,4 
milhões de mulheres, segundo dados 
de 2010.

Destas, cerca de 17,4 milhões são 
oriundas do sul da Ásia, 10,1 milhões 
da África subsaariana e 4,5 milhões 
na América Latina e Caraíbas.

Segundo o estudo, estas raparigas 
correm maiores riscos de morte ma-
terna ou de fístula obstétrica. Muitas 
das menores ficam incontinentes e 
enfrentam um futuro difícil ao serem 
pressionadas a abandonar precoce-
mente a escola.

O PreSideNte russo, Vladimir 
Putin, destronou o seu homólogo 
norte-americano na lista da Forbes, 
liderando este ano as 72 personali-
dades mais poderosas do mundo. 

Desde que a lista foi criada, em 
2009, só numa outra ocasião o Pre-
sidente Obama não apareceu em 
primeiro lugar: foi em 2010, quan-
do o então presidente chinês, Hu 
Jintao, saiu vencedor.

No terceiro lugar da lista deste 
ano surge o secretário-geral do 
Partido Comunista Chinês e Presi-
dente Xi Jinping.

Os dez primeiros lugares da lista 
da Forbes ficam concluídos com o 
Papa Francisco, que se estreia na 
quarta posição (o seu antecessor, 
Bento XVI, foi quinto na lista de 
2012). Segue-se a chanceler ale-
mã, Angela Merkel, na quinta posi-
ção (cai três lugares), e o ex-patrão 

da Microsoft, Bill Gates, que dirige 
com a mulher a Fundação Bill e Me-
linda Gates. No sétimo lugar surge 
o presidente da Reserva Federal 
dos EUA, Ben Bernanke, e na oita-
va posição o Rei da Arábia Saudita, 

Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud.
O italiano Mario Draghi, presi-

dente do Banco Central Europeu, e 
o norte-americano Michael Duke, 
CEO das lojas Wal-Mart, estão em 
nono e décimo lugares.

A ASSeMbleiA Geral das Nações 
Unidas votou pela 22.ª vez a favor 
de uma resolução que condena o 
embargo norte-americano a Cuba, 
em vigor há mais de 50 anos.

Como no ano passado, 188 países 
votaram a favor desta resolução. 
Apenas os EUA e Israel votaram con-

tra. A Micronésia, as Ilhas Marshall e 
Palau, três pequenas nações do Pací-
fico que normalmente votam ao lado 
dos EUA, abstiveram-se este ano.

“Os danos humanos provocados 
pelo bloqueio são incalculáveis. Ele 
provoca sofrimento e constitui uma 
violação massiva, flagrante e siste-

mática dos direitos humanos”, indi-
cou o chefe da diplomacia cubana, 
Bruno Rodriguez.

Segundo o ministro, Cuba já teve 
perdas de mais de um bilião de dóla-
res por causa do embargo desde que 
este foi instaurado, em 1962, sob a 
Administração de John F. Kennedy.

ONU condena pela
22ª vez embargo a Cuba

A quedA de Eike Baptista, que 
em 2012 foi considerado por Dilma 
Rousseff um exemplo para o Brasil, 
causou um vendaval nas bolsas e 
um estado de incredulidade geral.

Como foi possível? Esta é a per-
gunta que circula no Brasil e que tem 
mobilizado jornalistas e especialis-
tas para tentarem explicar a derroca-
da daquele que chegou a ser o sétimo 
homem mais rico do mundo.

Eike construiu um império em 
torno do petróleo, que tinha mais 
de ficção do que de real, e, com 
uma lufada de ar, tudo se desmoro-
nou. Muito pouco fica de pé nesta 
história, que é um teste para o mer-
cado de títulos da América Latina.

No Brasil, os credores e parceiros 
de negócios de Eike correm para 
proteger os seus interesses. “Mas nos 
EUA e na Europa, os investidores em 
activos da América Latina têm de en-
carar outra questão: se o naufrágio 
do império de Batista arrastará com 
ele outros títulos empresariais da 
região?”, como assinala um texto do 
Financial Times, publicado no site do 
«Folha de São Paulo».

Nesta “história triste”, como a 
descreve Arthur Byrnes, director-
-executivo da Deltec Asset Mana-
gement, multiplica-se o embaraço 
por ninguém ter percebido que Eike 
cresceu à custa da especulação e 
não do petróleo. Desde 2008, a sua 
empresa colocava no mercado ac-
ções que o próprio Eike valorizava.

As lições a tirar da derrocada do 
império de Eike, que falhou esta 
semana um acordo com os credores 
da petrolífera (o braço principal do 
Grupo OGX), tendo avançado na 
quarta-feira para um pedido de re-
cuperação judicial, servem o Brasil, 
mas também o mundo.

A história conta-se em breves 
pinceladas.

A OGX “nasceu” em Novembro de 
2007, quando arrematou 21 blocos 
de petróleo no leilão da Agência Na-
cional de Petróleo, por 1,38 biliões 
de reais (100 reais correspondem 
a 45 dólares). “Trinta e cinco me-
ses depois, em 15 de Outubro de 
2010, atingia seu ápice, com valor 
de mercado de R$ 75,2 bilhões – ou 
o equivalente a um quinto do valor 
de mercado da Petrobras na época, 
mesmo sem ter, até aquele momen-
to, produzido uma gota de óleo, 
enquanto a estatal produzia dois 
milhões de barris por dia”. 

Uma cronologia publicada pelo 
jornal «O Globo» revela como foi 
isto possível.

A 13 de Julho de 2008, o OGX 
estreou em bolsa, com a captação 
de 6,7 biliões de reais junto a in-

vestidores, a maior oferta pública 
de acções realizada no país, atin-
gindo o valor de mercado de 38,68 
biliões de reais.

No dia 6 de Novembro de 2008, 
com a crise financeira internacio-
nal, as acções da OGX “despen-
caram”, acumulando perdas de 
79,27%.

Em Agosto de 2010, a OGX 
anuncia ter descoberto gás na 
Bacia do Parnaíba, no Maranhão, 
com capacidade para produzir 15 
milhões de metros cúbicos por 
dia, valor que representava “meia 
Bolívia” E, dois meses depois, as 
acções atingem a maior cotação, 
chegando aos 75,2 biliões.

A 15 de Abril de 2011, a OGX di-
vulga que tem 10,8 biliões de barris 
de óleo, dos quais 1,1 bilião na Co-
lômbia. A consultora DeGolyer faz a 
certificação do anúncio e, embora 
o volume não configure reservas 
provadas, as acções sobem.

Em Janeiro de 2012, a empresa de 
Eike produz o primeiro petróleo no 
campo de Tubarão Azul, na Bacia de 
Campos; dois meses depois, faz uma 
emissão de dívida no exterior no va-
lor de 1 bilião de dólares e, em Julho, 
a OGX revê a produção do campo para 
cinco mil barris diários. Ou seja, um 
quarto do que tinha previsto.

O afastamento de Paulo Mendon-
ça, o braço direito de Eike, é o pri-
meiro sinal de problemas e, em Ju-
nho, a Fitch reduz a nota de crédito 
a OGX, equiparando-a à da Grécia.

A 1 de Julho, a petrolífera 
anuncia que o seu único campo 
em produção, o de Tubarão Azul, 
pode parar de produzir petróleo 
em 2014 e que os outros três cam-
pos, também na Bacia de Santos, 
foram considerados inviáveis. Dá-
-se início à derrocada.

Nesta quarta-feira, as acções da 
empresa chegaram ao valor mínimo 
de 0,17 e o valor de mercado da em-
presa caiu para os 744 milhões de 
reais. O tema é destaque nos dois 
maiores jornais dos EUA, onde es-
tão alguns dos credores estrangei-
ros da empresa.

Em Abril de 2012, Dilma Rous-
seff teceu boas a Batista: “Eike é o 
nosso patrão, a nossa expectativa 
e sobretudo o orgulho do Brasil 
quando se trata de um empresário 
do sector privado”.

Hoje, a Presidente brasileira 
deve corar de vergonha por não 
ter percebido que o valor das em-
presas não está naquilo que decla-
ram ter, mas no que demonstram, 
ignorando que a especulação é a 
“matéria-prima” mais transacio-
nada na actualidade.



Uma renhida luta na cauda da 
classificação adiou para a última 
jornada a definição de duas das três 
equipas que vão deixar o Girabola 
na próxima época.

O sinal vermelho acciona para 
a direcção do Atlético do Namibe 
(penúltimo, com 26 pontos), Por-
celana (14.º, com 28) e ASA, 13.º 
lugar, com 29. 

As decisões finais estão marcadas 
para este fim-de-semana, quando 
se jogar a última jornada da XXXV 
edição do campeonato nacional de 
futebol da primeira divisão.

O Atlético do Namibe vai procurar 
vencer o já despromovido Santos FC 
e aguardar pelos resultados dos con-
correntes directos para saber se con-
segue o “milagre” da permanência.

Em Benguela, o Porcelana FC vai 
ao encontro do 1.º de Maio. À se-
melhança da equipa do Namibe, o 
estreante do Girabola está obrigado 
a vencer e esperar por uma escorre-
gadela do ASA, no confronto frente 
ao Libolo, em Calulo. 

Aos aviadores, também só a vitó-
ria interessa para assegurar a per-
manência sem depender de resulta-
dos terceiros. O ASA partilha com o 
1.º de Agosto o estatuto de únicos 
totalistas das 35 edições do cam-
peonato nacional de futebol.

No entanto, a decisão das duas 
equipas que devem deixar a primei-
ra divisão pode ser definida no sis-
tema de desempates. 

Assim, em caso de igualdade 
pontual entre o ASA e o Atlético do 
Namibe, a agremiação do sul do país 
leva vantagem (o primeiro item dos 
critérios de desempate é os jogos 
entre elas).

Em caso de igualdade entre o ASA 
e o Porcelana, os aviadores voltam a 
perder para o adversário.

Nos confrontos entre o Porcelana 

O já campeãO Kabuscorp do 
Palanca pretende terminar em 
grande o Girabola’2013 triun-
fando no duelo frente ao Petro 
de Luanda (quarto classificado, 
com 46 pontos), no estádio da 
Cidadela.

A última jornada do Girabola 
reserva ainda um outro derby 
que vai colocar frente a frente 
duas equipas da capital do país. 
Trata-se do confronto entre o 1.º 
de Agosto, segundo classificado 
com 55, e o Interclube, sexto 
com 40.

Realce-se que Kabuscorp do 
Palanca e 1.º de Agosto vão 
representar o país na Liga dos 
Campeões Africanos de 2014.
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Quem acompanha o Santos?

Ampe Rogério

Última jornada 
do Girabola vai 
testemunhar a queda 
para a segunda 
divisão de mais duas 
equipas. O Santos foi 
o primeiro a cair.

Derby
no encerramento 

LUTa peLa
maIS DUaS eQUIpaS DeIXam a pRImeIRa DIVISãO

Girab       la

JOGOS
AS CONTAS DA DESCIDA

At. do Namibe 2-2   ASA
ASA                      0-1  At. do Namibe
ASA                      2-3  Porcelana
Porcelana          0-1  ASA
Porcelana          3-0  At. do Namibe

at. do Namibe 1-1 porcelana
cLaSSIFIcaÇãO              pONTOS
Porcelana  7
At. do Namibe  5
ASA   4

e o Atlético do Namibe, a vantagem 
vai para a equipa do Kwanza-Norte.

Já em caso de as três equipas ter-
minarem igualadas – com 29 pontos 
– fazem-se as contas para se apurar 
a pontuação de cada formação no 
confronto entre si durante o cam-
peonato. A equipa com maior pon-
tuação obtém vantagem.

Neste caso, se todas terminarem 

com o mesmo número de pontos, 
a vantagem vai para o Porcelana, 
juntando-se ao Santos na segunda 
divisão na próxima época o ASA e o 
Atlético do Namibe.

Mas o Atlético do Namibe ainda 
pode encontrar a salvação se vencer 
em casa o despromovido Santos e o 
ASA e o Porcelana perderem os seus 
jogos.                       áLVaRO VIcTÓRIa



O pOrtUgUêS BernardinO Pedro-
to deverá ser confirmado nos pró-
ximos dias no comando técnico dos 
Palancas Negras em substituição do 
uruguaio Gustavo Ferrín, apurou o 
NJ de fonte ligada ao dossier.

A fonte referiu que, antevendo 
o vínculo que o vai ligar à selecção 
angolana, o português terá renun-
ciado a uma renovação de contrato 
com o Interclube.

“A lista de candidatos é extensa. 
A prioridade vai para um técnico 
que conhece o futebol nacional. E 
Pedroto tem este perfil. As nego-
ciações decorrem e falta apenas 
acertar alguns pormenores para a 
assinatura do contrato”, garantiu 
o dirigente federativo.

Bernardino Pedroto, 60 anos, 
é o mais bem sucedido treinador 
estrangeiro a passar pelo futebol 
angolano, com quatro títulos do Gi-
rabola, conquistados ao serviço do 
ASA (2002, 2003 e 2004) e do Petro 
de Luanda, em 2009.

Ainda como técnico dos aviadores, o 
português venceu quatro Super-
taças (2003, 2004, 2005 e 2006).

FaF deScOnhece jOgO 
cOntra eSpanha

A Federação An-
golana de Futebol 
(FAF) garante que 

não recebeu qualquer notificação 
sobre a partida, em Luanda, entre a 
campeã Mundial Espanha e os Palan-
cas Negras, anunciada pela imprensa 
europeia para 15 de Novembro próxi-
mo, em saudação ao aniversário da 
Independência Nacional.

“Até à tarde de hoje [quinta-feira, 
31], não nos chegou qualquer no-
tificação que dá conta deste jogo. 
Oficialmente, não há a confirmação 
desta partida”, afirmou ao NJ o res-
ponsável pelas Relações Públicas da 
FAF, João Lusevikweno.

                                       áLVaRO VIcTÓRIa

O petrO de LUanda de-
fronta na próxima quarta-
-feira, 06, no estádio 22 de 
Junho, o Interclube, para as 
meias-finais da Taça de An-
gola em futebol.

Na outra partida de aces-
so à final da segunda maior 
competição futebolística do 
país, o Desportivo da Huíla 
receberá a visita do Recrea-
tivo da Caála.

Destas quatro, apenas o 
Petro e o Interclube já ergue-

ram o troféu da competição.
A final da edição deste 

ano da Taça de Angola está 
marcada para o dia 11 de No-
vembro próximo, no estádio 
com o mesmo nome, sito no 
Camama, em Luanda.

Com nove troféus conquis-
tados, o Petro de Luanda 
domina a galeria dos vence-
dores da Taça de Angola, cuja 
primeira edição foi disputada 
em 1982, ganha pelo 1.º de 
Maio de Benguela.

O inéditO terceirO lugar con-
seguido pelo Bravos do Maquis 
no Girabola’2013 não dará acesso 
às competições africanas do pró-
ximo ano.

Segundo um documento da 
Confederação Africana de Futebol 
(CAF) a que o Novo Jornal teve 
acesso por intermédio da Federa-

ção Angolana, os dois representan-
tes de Angola na Taça CAF do pró-
ximo ano sairão da Taça de Angola.

Quanto à selecção das equi-
pas para a Liga dos Campeões, 
o documento refere: “A vossa 
Associação, em primeira instân-
cia, precisa de enviar à CAF dois 
formulários que contenham os 

nomes dos dois clubes qualifica-
dos para a 18.ª edição da Liga dos 
Campeões, a saber: o campeão e o 
vice-campeão” do Girabola.

Em relação à segunda maior 
prova de futebol do continente ao 
nível de clube, a nota realça que 
os representantes devem ser: “O 
clube vencedor da Taça Nacional, 
o finalista ou o terceiro classifica-
do do Campeonato Nacional”.

No entanto, vários analistas da 
modalidade consideraram novi-
dade a fórmula de selecção dos 
representantes angolanos anun-
ciada pela FAF que, por sua vez, 
alega constarem nos estatutos da 
Confederação Africana.

“Até agora, quando Angola 
mandava quatro representantes, 
o terceiro classificado do Girabo-
la ia à Taça CAF, acompanhado do 
vencedor da Taça. Todos sabemos 
disso. Surpreendeu-nos esta vi-
ragem. Não sei se é a FAF quem 
andou a interpretar mal os regu-
lamentos e quer, agora, corrigir”, 
referiu um agente da modalidade.

“Os regulamentos da CAF aos 

quais devemos obediência são 
claros. Em 2014, Angola far-se-á 
representar por quatro equipas. 
Vão à Liga o primeiro e o segun-
do classificados do campeonato. 
Os finalistas da Taça de Angola 
apuram-se directamente para a 
Taça CAF. Não adianta falarmos 
em repescagem, porque tanto o 
Kabuscorp, quanto o 1.º de Agos-
to, primeiro e segundo classifica-
dos do Girabola, foram afastados 
da Taça”, explicou ao Novo Jornal 
o presidente do Conselho Técnico 
da Federação Angolana de Fute-
bol (FAF), Nando Jordão.

“QUeremOS expLicaçõeS”
A direcção do Bravos do Maquis 

vai pedir explicações à FAF por ver 
frustrado o sonho de estreia nas 
competições africanas no próximo 
ano.

“Ainda não tivemos acesso a 
uma explicação oficial. Vamos 
contactar a FAF para saber o que 
se passa”, reagiu ao NJ o presi-
dente do clube do leste, Manuel 
Augusto “Docas”.                         a.V.
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O ex-técnico do Recreativo do Libolo Henrique Calisto 
é o novo treinador do Paços de Ferreira, da principal 
Liga portuguesa de futebol

Bravos do Maquis não vai às Afrotaças

Bernardino Pedroto 
nos Palancas Negras Petro cruza

com o
Interclube

MEIAS-FINAIS DA TAÇA

cOm 18 gOLOS apontados, mais 
seis em relação a Guedes e Mas-
singa, e a uma jornada do fim da 
prova, o camaronês Meyong tem 
quase de certeza assegurada a 
confirmação como melhor 
marcador da XXV edição 
do Girabola. Na sua estreia 
no futebol nacional, o ata-
cante contratado ao Vitória de 
Setúbal (Portugal) rubricou im-
portantes golos que garantiram 
ao Kabuscorp do Palanca o título 
inédito do Girabola.

Dupla 
vitória

Libolo
progresso 
1º de agosto
Benfica 
1º de maio
Santos Fc
caála
Sagrada 

porcelana
aSa
Interclube
B. do maquis
caála
Santos
D. da Huíla
petro

B. do maquis
petro 
aSa
Interclube 
D. Huíla
Kabuscorp
at. do Namibe
porcelana 
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A selecção nacional defronta esta sexta-feira, 01, no 
Pavilhão da Cidadela, a Nigéria, para as classificativas 
do quinto ao sexto lugares do Campeonato Africano 
de Basquetebol em cadeira de rodas, que decorre em 
Luanda desde o sábado passado, 26.

Trata-se de uma partida em que o conjunto angolano 
vai procurar vencer e evitar terminar no último lugar da 
prova disputada em casa.

Em cinco jogos realizados, os angolanos averbaram igual 

número de derrotas, primeira das quais frente precisamen-
te à Nigéria (42-39), na jornada inaugural da competição.

Para as meias-finais, o campeão em título África do 
Sul defronta o Egipto, enquanto a Argélia mede forças 
com o Marrocos.

A final do IV Campeonato Africano de Basquetebol em 
cadeira de rodas está prevista para domingo, 03. O vence-
dor apura-se para o Mundial da categoria, a ter lugar na 
Coreia do Sul, em 2014.

UmA regAtA tradicional, com  
muita história, realizada ano 
após ano, desde 1971, liga Cape 
Town ao Rio de Janeiro. A edição 
2014 terá, pela primeira vez, a 
participação de barcos angola-
nos: Bill e Mussulo III, do Team 
Angola Cables. Definida a estra-
tégia, o objectivo é “voar” sobre 
o Atlântico Sul.

A equipa angolana, com dois 
veleiros modelo Bavaria 55, vai 
competir para defender o bom 
nome da vela angolana.

“Temos água salgada nas 
veias”, enfatizaram os velejado-
res angolanos.

A regata é organizada pelo 
Royal Cape Yacht Club. A larga-
da está programada para 04 de 
Janeiro de 2014. Prevêem-se 13 
a 14 dias para ver os primeiros 
barcos a sulcar as àguas do Rio 
de Janeiro.

Para Tita Correia da Silva, 
“skipper” do veleiro Bill, “não se 
trata só de velejar cerca de 3600 
milhas. O planeamento, a prepa-
ração do barco, a expectativa de 
cruzar um oceano e navegar para  
vencer a regata vão dar histórias 
para contar a todos”.

“Por uma série de razões é um 
ajuste natural para Angola entrar 
no Cape2Rio Race. Primeiro, a 
ideia de participação numa re-
gata entre a África e as Américas. 
Depois, a prática da vela tem uma 
rica tradição em Angola, que tem 
clubes náuticos com mais de 100 
anos. Além disso o mar é visto 
como a riqueza de Angola, forne-

cendo não apenas comida e sus-
tento, mas proporcionando uma 
porta de entrada para o resto do 
mundo”, salientou.

O veleiro Bill chegou a Luanda 
depois de uma não menos longa 
viagem de Lisboa até Luanda. 

“A travessia de Lisboa a Luan-
da foi, assim, um duro treino de 
preparação para a maior regata 
existente no Atlântico Sul, a 
centenária Cape2Rio”, concluiu 
Tita Correia da Silva.

Além de Tita Correia da Silva, 
entre a tripulação encontram-se 
os velejadores olímpicos ango-
lanos Luvambo, Jorge Teixeira 
e Jean Pierre, ex vice-campeões 
mundiais. 

Reunindo vários pontos de in-
teresse, a regata cruza o oceano 
Atlântico em período favorável, 
com um clima e um regime de 
ventos que não devem assustar 
os aventureiros daquela que é a 
a mais longa regata interconti-
nental do hemisfério sul.

A saída sempre foi de Cape Town 
e as chegadas, ao longo dos anos, 
aconteceram, designadamente  
no Rio de Janeiro, Salvador e Pun-
ta Del Este. Em 2014, os veleiros 
regressam ao Rio, o destino mais 
comum das regatas já realizadas. 
A principal dificuldade para os 
estrategas das equipas vai ser de-
cidir entre um trajecto mais lon-
go, mais a norte com ventos mais 
fortes, ou uma rota mais direta e 
curta, sujeita a ventos mais ame-
nos, a sul.

                            mwana afrika
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carlos 
morais
a caminho
da Europa

Angola quer evitar último lugar

Mussulo III e Bill 
com desafio à porta

Desporto

Ampe Rogério

Ampe Rogério

afrOBaSkET Em CaDEira DE rODaS

CapE2riO

FrAcAssAdo o sonho de entrada na NBA, o extre-
mo angolano Carlos Morais, 28 anos, está a caminho 
do basquetebol europeu, adiantou ao NJ fonte pró-
xima ao jogador.

O campeonato espanhol ou sérvio poderá ser o 
destino do MVP do Afrobasket’2013, que decorreu 
em Agosto, em Abidjan, em que Angola conquistou 
o 11.º título.

Contactado pelo NJ, Carlos Morais, que já se encon-
tra no país, referiu que ainda não sabe se o seu futuro 
passa, ou não, por ficar a jogar em Angola, quando a 
próxima época nacional está prestes a iniciar-se.

“Ainda não tenho nada definido. Tem-se dito muita 

coisa que eu próprio desconheço”, realçou o jogador 
que esteve a fazer testes nos Toronto Raptors, equipa 
canadiana que actua na NBA, Estados Unidos.

Uma outra fonte ligada ao Petro de Luanda adian-
tou que a direcção da equipa tricolor da capital está 
engajada em proporcionar as melhores condições para 
convencer o jogador a regressar ao clube e continuar a 
defender as cores do Petro na época que se avizinha.

“É um jogador importante para a equipa. O plan-
tel para a próxima época é bastante inexperiente e o 
Carlos poderia fazer a diferença. O Petro tem todo o 
interesse de lhe proporcionar as melhores condições 
para que fique”, realçou o dirigente.                            A.V.



o costA-mArFinense YayaTouré, que milita 
no Manchester City, é o único africano da lista 
de candidatos à Bola de Ouro de 2013, prémio 
atribuído pela Federação Internacional de 
Futebol Associado (FIFA) em parceria com a 
revista “France Football”, que distingue o me-
lhor jogador da temporada.

Na lista, destaque para o português Cris-
tiano Ronaldo, do Real Madrid, e o argentino 
Lionel Messi, do FC Barcelona que venceu as 
últimas quatro edições. Na lista de 23 jogado-
res, o Bayern de Munique, campeão alemão e 
europeu, é o clube mais representado com seis 
atletas. 

Franck Ribéry, consagrado melhor jogador 
do ano pela UEFA, perfila-se como mais sé-
rio candidato a entrar na lista de três 
finalistas, a ser anunciada a 13 de 
Dezembro, juntamente com o inter-
nacional português do Real Madrid 
e o argentino do Barcelona. 

Os 23 candidatos vão ser votados pelos capi-
tães e seleccionadores de todas as federações 
inscritas na FIFA e o vencedor divulgado na 
gala marcada para Zurique, a 13 de Janeiro de 
2014, altura em será também atribuído o pré-
mio de melhor golo do ano. 

listA completA
Arsenal: Ozil (Alemanha)
Barcelona: Messi (Argentina), 

Iniestae Xavi(Espanha) e Ney-
mar (Brasil)

Bayern: Lahm, Muller, Schweinsteiger, 
Neuer(Alemanha), Ribery (França), Robben 
(Holanda)

Chelsea: EdenHazard (Bélgica)
Dortmund: Lewandowski (Polónia)
Juventus: Pirlo (Itália)
Liverpool: Suarez (Uru-

guai)

Manchester City: Yaya Touré (Costa do Mar-
fim);

Manchester United: Van Persie (Holanda) 
Mónaco: Falcao (Colômbia);
PSG: Ibrahimovic (Suécia), Cavani (Uru-

guai) e Thiago Silva (Brasil),
Real Madrid: Ronaldo (Portugal) e Bale (País 

de Gales)

AposentAdos nA corridA
Jupp Heynckes e Alex Ferguson, ex-

-treinadores do Bayern de Munique e do 
Manchester United, ambos já aposentados, 
destacam-se na lista de 10 finalistas candi-
datos a melhor treinador do ano de 2013.

Entre os candidados, Jupp Heynckes é o 
mais apontado para levar o prémio. O ale-
mão retirou-se em grande no final da época 
passada, depois das históricas conquistas 
numa só temporada do campeonato, Taça da 
Alemanha e Liga dos Campeões. 

treinAdores nomeAdos
Carlo Ancelotti (Real Madrid/ex-PSG)
Rafael Benitez (Nápoles/ex-Chelsea) 
Antonio Conte (Juventus) 
Vicente Del Bosque (Espanha) 
Alex Ferguson (ex-Manchester United), 
Jupp Heynckes (ex-Bayern) 
Jurgen Klopp (Dortmund)
José Mourinho (Chelsea/ex-Real Madrid) 
Luiz Felipe Scolari (Brasil) 
Arsene Wenger (Arsenal)

“messi é Um bom rApAz. Qualquer família 
gostaria de o ter como filho. É bom rapaz e nada 
exuberante. Joga muito bem, como se estives-
se a dançar. O outro é como um comandante 
sobre o campo [imitando com gestos o joga-
dor português Cristiano Ronaldo]. Um gasta 
mais dinheiro com o cabeleireiro do que o ou-
tro, mas não posso dizer quem é o melhor. A 
lista foi hoje publicada e eles devem decidir, 
mas gosto de ser o chefe e prefiro Messi”. Es-
tas declarações de Joseph Blatter sobre Ronaldo 
espoletaram um movimento que exige a demis-
são do presidente daFederação Internacional de 
Futebol Associado (FIFA).

Na linha da frente na contestação tem estado 
o blogue “Demitir Blatter”, que lançou, até, uma 
petição online a pedir a demissão do suíço de lí-
der do futebol mundial.

Em reacção às declarações de Blatter no “Pun-
to Pelota”, durante uma conferência na Oxford 
Union Society, Ronaldo escreveu na sua conta 
do Facebook: A atitude de Blatter “mostra clara-
mente o respeito e consideração que a FIFA tem 
por mim, pelo meu clube e pelo meu País. Ago-
ra muita coisa está explicada. Desejo ao senhor 

Blatter saúde e uma vida longa, com a certeza 
de que ele vai continuar a testemunhar, como 
merece, os sucessos dos seus clubes e jogadores 
favoritos”.

pedido de descUlpAs
Face à onde de críticas de que foi alvo por par-

te de vários dirigentes desportivos, sobretudo 
espanhóis e português, Joseph Blatter escreveu 
uma carta ao Real Madrid na qual pediu descul-
pa e colocou o português no mesmo patamar 
que o argentino.

“Numa resposta a uma pergunta sobre Lio-
nel Messi e Cristiano Ronaldo, o moderador 
pediu-me para escolher um dos dois e, nes-
se momento, depois de ter dito que Messi é o 
tipo de filho que todas as mães desejariam ter, 
indiquei finalmente o seu nome. No entanto, 
quero deixar claro que para mim Cristiano Ro-
naldo está ao mesmo nível que Messi e que os 
dois são jogadores excepcionais, cada um à sua 
maneira”, escreveu o líder da FIFA.

“Apresento as minhas desculpas. Nunca foi 
minha intenção faltar ao respeito ao Real Ma-
drid, nem a nenhum dos seus jogadores ou 
adeptos”, acrescentou.

Blatter também enviou uma carta a Fernan-
do Gomes, presidente da Federação Portugue-
sa Futebol: “Peço-lhe que transmita as minhas 
desculpas ao jogador e à comunidade do fute-
bol português e que aceite, caro presidente, os 
meus mais cordiais cumprimentos”.
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angOla na rOTa  DO munDial

Yaya Touré entre os candidatos

“Demitir Blatter”

auTOmOBiliSmO E mOTOCiCliSmO–
Mais de 30 pilotos, entre automobilistas 
e motociclistas, estão inscritos no 2.º 
Grande Prémio 11 de Novembro, mar-
cado para domingo, 03, no Autódromo 
de Luanda, inserido nas comemorações 
do 38.º aniversário da Independência 
Nacional. Luís Oliveira (automobilismo) 
e Hélder Coelho “Vuty”(motociclismo)
foram os vencedores da edição 2012.  

anDEBOl– Os nomes de Marcelina Kia-
la (Petro de Luanda) e de Nair Almeida 
(1.º de Agosto) saltam à vista na lista 
das 25 jogadoras convocadas pelo selec-
cionador nacional de andebol feminino 
(seniores), Vivaldo Eduardo, para os 
trabalhos da selecção para a participa-
ção no Mundial da Sérvia, em Dezembro 
próximo. O mesmo grupo de jogadoras 
vai estar no CAN, na Argélia, de 14 a 26 
de Janeiro próximo.

HÓQuEi Em paTinS– As cidades de 
Luanda e do Lobito acolhem de 3 a 25 
de Novembro o Nacional de Hóquei em 
Patins em seniores masculinos.

BaSQuETEBOl - O presidente do 1º de 
Agosto, Carlos Hendrick, anunciou a 
possível internacionalização da Taça 
“Victorino Cunha”, em basquetebol sé-
nior masculino, a partir da sexta edição, 
em 2014. Em declarações à imprensa na 
cerimónia de encerramento da V edição, 
ganha pelo Libolo, o dirigente disse que 
o próximo ano a competição poderá con-
tar com a presença de equipas da região 
austral do continente africano.

karaTÉ-DÓ- A formação da Banca (Luan-
da) venceu a 22.ª edição do Campeonato 
Nacional de karaté-dó estilo shotokan 
em katás masculinos, que decorreu de 26 
a 27 deste mês, na cidade do Namibe. A 
equipa da capital do país destronou o Li-
bolo, vencedor da edição passada.

f1- O piloto alemão Sebastian Vettel, 
da Red Bull, tornou-se domingo, 27, aos 
26 anos, o mais jovem tetra-campeão 
(quatro vezes) do Mundo de Fórmula 1, 
ao vencer o GP da Índia, 16.ª das 19 pro-
vas do calendário. Para conquistar o seu 
quarto título consecutivo, Vettel preci-
sava de terminar apenas no quinto posto 
no circuito Buddh, em Nova Deli, mas 
alcançou a décima vitória da temporada, 
sexta seguida e 36.ª da carreira.

BREVES

Honduras-Suécia, Uruguai-Nigéria, Argentina-Costa do Marfim e Brasil-México
são os jogos previstos para esta sexta-feira e sábado, 01 e 02, dos quartos-de-final
do Mundial de futebol de Sub-17, que decorre nos Emirados Árabes Unidos

BOLA DE OURO - fifa

DEClaraÇÕES SOBrE rOnalDO



     desce
A seca no Cunene volta a ser notícia, 
mas aquelas mesmas imagens vão 
voltar a fazer manchetes, até quan-
do?  Ao ser feito um levantamento, 
a comissão multisector liderada 
pelo ministro Pedro Canga, desta 

vez, terá que de facto executar. A solução não passa 
por enviar alimentos. É preciso criar infra-estruturas 
que ajudem a combater duas situações muito fre-
quentes naquela região, seca e inundação. A engen-
haria devia estar ao serviço de uma população que 
se vê há anos por estas causas naturais, hoje em dia 
perfeitamente controláveis pelo Homem. O que não 
se pode admitir é que no próximo ano voltemos a re-
portar as mesmas histórias sobre aquela região.

O músico Carlos Burity sobe domingo 
ao palco do Centro Cultural e Recreativo 
Kilamba, em Luanda, como homenagea-
do do programa Muzongué da Tradição 
em Novembro. Uma homenagem, de 
resto, digna de realce e que vai certa-
mente servir para reconhecer e enaltecer os feitos do 
autor de “Monami” (Meu Filho, em Kimbundu). Outro 
encorajamento vai também para os organizadores do 
Muzongué da Tradição, no sentido de continuarem a 
distinguir e a promover a divulgação e o valor da mú-
sica angolana.

A rebelião que ocorreu, quarta-
-feira última, no interior da Comarca 
Central de Luanda é mais uma e um 
registo que continua a merecer o 
redobrar de atenção do pelouro diri-
gido por Ângelo Veigas. Se calhar, 
mais do que a instauração de um inquérito, o assun-
to deverá já ser objecto de medidas profundas, tendo 
sempre em linha de conta a questão da humanização. 
É preciso ter atenção ao facto do número de vítimas 
nestes motins estar intimamente ligado à sobrelota-
ção dos espaços. São presos é certo, mas continuam 
a ser seres humanos, não se exige que se construam 
infra-estruturas de luxo, mas condignas!

O Presidente cabo-verdiano, estará 
em Luanda esta segunda-feira, 4, para 
um encontro com o Presidente José 
Eduardo dos Santos. A intenção é re-
forçar o diálogo político e relançar as 
relações de cooperação entre os dois 
países. E esquecer o recente incidente 
diplomático em que a embaixadora an-
golana na Cidade da Praia, Josefa Cruz, 
em entrevista a um jornal cabo-verdia-
no, acusou o primeiro-ministro, José 
Maria Neves, de não deixar a coopera-
ção mista Cabo Verde-Angola avançar e 
de ser uma “sombra” nessa relação.

Em entrevista à Rádio Nacional de Cabo 
Verde, Jorge Carlos Fonseca explicou que 
o “incidente” não irá prejudicar a visita 
nem as relações entre os dois estados.

“A partir do momento que há uma visita 
do Presidente de Cabo Verde a convite do 
Presidente angolano e com uma agenda 
desta natureza, eu creio há todas as con-
dições para que a visita decorra num am-
biente muito favorável à tonificação de 
um edifício que já é forte e sólido, como 
são as relações de amizade e de coopera-
ção entre os dois países”, disse.

O presidente cabo-verdiano adian-
tou ainda que durante o encontro com 
o Presidente Angolano deverá abordar 
outras temas que se prendem com a si-
tuação política africana, a CPLP, a situa-
ção na Guiné-Bissau, em Moçambique e 
na República Democrática do Congo.

O chefe de Estado cabo-verdiano fará 
ainda uma intervenção na Assembleia 
Nacional de Angola.

“São os dois momentos marcantes 
desta visita, que pretende reforçar o 
diálogo político-diplomático entre Cabo 
Verde e Angola e também seguramente 
relançar as relações de cooperação entre 
Angola e Cabo Verde, que tem um enor-
me potencial para além do bom nível de 
entendimento que existe entre os dois 

países desde a independência”, disse.
O chefe de estado cabo-verdiano 

lembrou que as relações entre os dois 
Estados já são muito “sólidas”, mas dis-
se entender que o “momento é propício 
para diversificar as relações de coope-
ração, privilegiando as vertentes eco-
nómica, financeira e empresarial”.

Além do ministro das Relações Exte-
riores, acompanham o Chefe de Estado 
nesta visita, representantes das Câmaras 
de comércio, da Bolsa de Valores e do 
Nosi (Núcleo Operacional da Sociedade 

de Informação), além de empresários.
“Temos tido uma cooperação alar-

gada, mas neste momento creio que 
haverá condições para essa coopera-
ção, além dos aspectos político e di-
plomático, centrar-se em eixos como 
a cooperação económica, financeira e 
empresarial. E à margem dos momentos 
políticos marcantes desta visita terei 
encontros com empresários angolanos 
que têm interesses em Cabo Verde ou 
estão interessados em investir no nosso 
país”, acrescentou.

               sobe
O BNA promoveu, esta semana, um 
fórum sobre inclusão financeira 
para assinalar o Dia Mundial da 
Poupança. Num país, como Angola, 
onde a taxa de bancarização é na 
ordem dos 23%, enfatizar a pou-

pança, mas, essencialmente, como disse José Mas-
sano, “procurar manter um espaço de diálogo e de 
interacção com a sociedade sobre um tema bastante 
actual e de comum interesse” é o caminho a seguir. 
Mas é preciso não esquecer que antes de poupar é 
preciso melhorar as condições de vida da sociedade, 
porque com que se ganha de salário mínimo, não res-
ta nada para poupar. Como poupar quando se vive na 
cidade mais cara do mundo, é este exercício que em 
iniciativas como estas também devia ser explicado.
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Pr Cabo-verdiano vem retirar 
“sombra das relações”
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