
N E S T A  E D I Ç Ã O

LUCIANO ROCHA
Estranhas formas 

de viver
OPINIÃO • 11

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Executivo trabalha para
evitar despedimentos

POLÍTICA• 2

UNIVERSIDADE
Metodista vai dispensar 

45 por cento dos
trabalhadores

SOCIEDADE • 23

FMI
África subsaariana precisa 

de 500 mil milhões 
de dólares

MUNDO • 22

“CAROLINA DO EBO”
Proletário prepara
lançamento do disco

CULTURA • 28

Angola quer
estreitar relações
com Portugal
O Presidente João Lou-
renço felicitou,ontem, o
homólogo português,
Marcelo Rebelo de Sousa,
pela  celebração do 10 de
Junho, Dia de Portugal.
Na mensagem, João Lou-
renço considera que o con-
tínuo estreitamento das
relações de amizade e de
cooperação entre os dois
países favorecerá a concre-
tização das várias iniciativas
e projectos de interesse
mútuo.                       POLÍTICA • 2

Nos espaços deixados pelas
casas demolidas no Bairro
Operário, no âmbito do
plano de requalificação,
estão a surgir diferentes
tipos de construção. Os
locais são cedidos pela

Administração do Sambi-
zanga, contrariando decla-
rações feitas, em Janeiro,
pela presidente da Comissão
Administrativa da Cidade
de Luanda, que as ameaçou
demolir.                   SOCIEDADE • 27
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Mais 17 casos
importados

INFECTADOS NA RÚSSIA
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Zona Económica 
Especial já rende

PAGOS PRIMEIROS DIVIDENDOS AO ESTADO

ESTREIA NO MUNDIAL FOI HÁ 14 ANOS

Jornal de Angola
mergulha
no baptismo 
dos Palancas
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Número de infectados 
chega a 113
1.016 amostras estão
em processamento

Pela primeira vez, desde que está ope-
racional, há 11 anos, a Zona Económica
Especial realizou pagamento de divi-
dendos ao Estado, depois de ter registado,
no ano passado, resultados líquidos de
532,71 milhões de kwanzas. Os divi-
dendos pagos ao Estado situam-se em
10 por cento dos lucros. Em 2018, os

lucros foram de 192,23 milhões de kwan-
zas, mas usados para cobrir os resultados
negativos dos anos anteriores. A admi-
nistração da ZEE indica que, no ano pas-
sado, deram entrada 45 projectos de
investimento nos sectores da Indústria
Transformadora, Hotelaria e Turismo,
Saúde, Alimentar, Agro-Indústria, bem

como Serviços e Comércio, avaliados
em cerca de 251,40 milhões de dólares,
prevendo-se a criação de 4.076 postos
de trabalho directos. Dos projectos, 15
estão em fase de implementação, com
potencial para dar uma nova dinâmica
à vocação produtiva da ZEE dentro dos
próximos 12 meses. ECONOMIA  • 21

África ultrapassa os 200 
mil contaminados
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Presidente cessante do Burundi morreu na segunda-feira

MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS

O Chefede Estado, João Lou-
renço, disse ter sido com
“profunda tristeza” que
tomou conhecimento da
morte do Presidente cessante
do Burundi, Pierre Nkurun-
ziza, ocorrida, na segunda-
feira, por motivo de doença.

Numa mensagem de con-
dolências endereçada ao Pre-
sidente interino do Burundi,
Pascal Nyabenda, João Lou-
renço considera que se trata
de uma “perda irreparável,
de uma importante figura do
Burundi, cujos feitos mar-
caram de forma bastante
positiva a História desta
grande nação”.

“Quero assim, em nome
do Povo, do Executivo Ango-
lano e no meu próprio, apre-
sentar ao Governo e ao Povo
burundês as nossas mais
sentidas condolências pelo
falecimento de tão ilustre
figura do Burundi. Peço à
Vossa Excelência que estenda
também os meus sentimen-
tos de pesar à família enlu-
tada  e  a o s  am igo s  d o
malogrado”, escreve João

Lourenço, que expressa sen-
timentos de solidariedade,
nesta hora de dor e luto
naquele país africano.

Pierre Nkurunziza morreu
segunda-feira de um ataque
cardíaco fulminante, aos 56
anos. Segundo um comunicado
da Presidência, Nkurunziza
esteve hospitalizado no fim-
de-semana e segunda-feira.

Dez anos depois de chegar
à Presidência, a candidatura
de Pierre Nkurunziza a um
terceiro mandato, em 2015,
gerou controvérsia e mergu-
lhou o país numa grave crise
política. Pelo menos, 1.200
pessoas morreram devido à
violência e 400 mil foram
obrigadas a fugir, enquanto
as autoridades reprimiam
opositores e jornalistas. 

O Tribunal Constitucional
do Burundi confirmou, na
quinta-feira passada, os
resultados das eleições pre-
sidenciais de Maio, que deram
a vitória a Evariste Ndayis-
himiye, que tomará posse,
em Agosto, como novo Chefe
de Estado.
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O Presidente da República,
João Lourenço, considera
que o contínuo estreita-
mento das relações de ami-
zade e de cooperação entre
Angola e Portugal favorecerá
a concretização das várias
iniciativas e projectos de
interesse mútuo.

O Chefe de Estado, que
fez esta consideração numa
mensagem ao homólogo por-
tuguês, Marcelo Rebelo de
Sousa, a felicitá-lo pelo Dia
de Portugal, acrescentou que
estas iniciativas e projectos
vão ajudar a impulsionar o
desenvolvimento de Angola
e a consolidação das reali-
zações de Portugal, em todos
os domínios da vida nacional
daquele país europeu.

“Tenho a honra de, em
nome do Povo Angolano,
do Executivo e no meu pró-
prio, felicitar o Povo, o
Governo português e Vossa
Excelência, pela celebração
do 10 de Junho, Dia Nacio-
nal de Portugal”, escreveu
João Lourenço.

O Presidente manifesta,
também, a certeza de que
Portugal, ao celebrar o seu
Dia Nacional, estará, igual-
mente, a comemorar con-
quistas importantes no plano
sanitário, pela forma exemplar
e eficaz como tem conseguido,
até aqui, controlar e conter a
propagação da contaminação
causada pela Covid-19. 

“Queira aceitar, Excelên-
cia, a expressão dos meus
sentimentos da mais elevada
estima e consideração”, con-
clui a mensagem.

No âmbito do Dia de Por-
tugal e das Comunidades, a
Embaixada portuguesa em
Angola ofereceu, ontem, às
autoridades angolanas, uma
quantidade de equipamentos
de protecção individual sani-
tária e medicamentos.

Segundo uma nota da
Embaixada portuguesa, a
entrega do material é uma
“expressão da gratidão dos
portugueses face ao país que
tão bem os acolhe”.

Esta iniciativa resulta do
esforço combinado de um
conjunto alargado de empre-
sas portuguesas e luso-
angolanas presentes no
mercado angolano, nos mais
diversos sectores de activi-
dade económica.

A comunidade portuguesa
no mundo conta com 5.315.824
pessoas, cujos principais países
de fixação são: Estados Unidos
da América, Brasil, França,
Canadá, Suíça, Venezuela,
Reino Unido, África do Sul,
China (incluindo Macau e
Hong Kong) e Alemanha.

MENSAGEM DE JOÃO LOURENÇO AO HOMÓLOGO PORTUGUÊS
FRANCISCO BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO | ARQUIVO

Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço, durante a visita a Luanda em Março do ano passado

Defendido estreitamento
das relações com Portugal
O Chefe de Estado considera, numa mensagem sobre o Dia de
Portugal, que a contínua consolidação das relações de amizade
e de cooperação entre os dois países favorecerá a concretização
das várias iniciativas e projectos de interesse mútuo 

Segundo o
Presidente,
iniciativas e
projectos de

interesse vão ajudar
a impulsionar o

desenvolvimento de
Angola e a

consolidação 
das realizações 

de Portugal

O Presidente da República
exonerou, ontem, Jesus Joa-
quim Baptista do cargo de secre-
tário de Estado para o Ensino
Técnico-Profissional, e Gildo
Matias José de coordenador-
adjunto da Unidade Técnica
de Programação, Acompa-
nhamento e Avaliação.

Segundo uma nota da Casa
Civil do Presidente da Repú-
blica, num outro Decreto, o
Titular do Poder Executivo
nomeou Gildo Matias José para
o cargo de secretário de Estado
para o Ensino Secundário. 

A nomeação de Gildo
Matias ocorre numa altura
em que as autoridades pre-
param as condições para o
reinício das aulas, paralisadas
em Março, devido à pande-
mia da Covid-19.

Em Decreto Presidencial
sobre a Situação de Calamidade
Pública, o Executivo orientou
a reabertura das instituições
de ensino primário, I ciclo do
ensino secundário, a 27 de
Julho. Nas universidades e nas
escolas secundárias, as acti-
vidades começam antes, a 13
do mesmo mês.

Mais nomeações
Ainda ontem, o Presidente da
República nomeou o Conselho
de Administração da Agência
Nacional de Recursos Minerais,
criada, em Abril,  para regular
e fiscalizar as actividades geo-
lógico-mineiras e conexas.

O Conselho de Adminis-
tração da Agência é presidido
por Jacinto Ferreira dos Santos
Rocha e integrado pelos
administradores executivos
Djanira Alexandra Monteiro
dos Santos, João Paulino Júlio
Chimuco, Lucombo Francisco
Pedro e Moisés David. 

O Presidente da República
nomeou, também ontem,
Mário de Azavedo Constan-
tino embaixador na Bélgica.

ENSINO SECUNDÁRIO

Gildo Matias 
é secretário 
de Estado

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Manuela Gomes                             

O Executivo pretende asse-
gurar que existam menos
despedimentos na comu-
nicação social, garantiu,
ontem, em Luanda, o minis-
tro Manuel Homem.

O ministro das Teleco-
municações, Tecnologias de
Informação e Comunicação
Social, que falava no final de
visitas às rádios Tocoísta,
Mais e MFM, ao jornal “O
País” e TV Zimbo, acrescen-
tou que, para tal, é importante
que haja uma articulação e
a materialização de acções
que visem a melhoria dos
órgãos de imprensa.

“Estamos a passar por um
período excepcional. Regis-
támos as preocupações e
vamos trabalhar junto dos
órgãos da Administração do
Estado para, nos próximos
dias, obtermos uma infor-

mação precisa e partilhar
com os órgãos”, disse.

Manuel Homem disse que
o Ministério que dirige está
a trabalhar num programa
que visa identificar que tipo
de apoios podem ser cana-
lizados para o sector da
Comunicação Social, par-
ticularmente para o sector
privado.  Este  trabalho,
disse, vai permitir, também,
reconhecer as medidas que
melhor  se  adequam ao
actual contexto.

O ministro admitiu que o
sector atravessa um problema
transversal. “Da avaliação
que temos feito nas várias
empresas de comunicação
social, quer públicas, quer
privadas, identificámos
necessidades, o que traduz
que precisamos de continuar
a trabalhar para que possa-
mos encontrar uma solução
conjunta para o problema”,

Executivo pretende evitar
despedimentos em massa

referiu Manuel Homem.
Durante a visita à Rádio
Tocoísta, o director, João
Ndombaxi, apresentou ao
ministro dificuldades de
ordem técnica, como a neces-
sidade da inauguração de
mais uma estação no Waku
Kungo e solicitou, também,
apoio institucional. O director
da Rádio Mais, Paulo Gomes,
falou da capacitação contínua
dos quadros, a fim de domi-
narem, cada vez mais, equi-
pamentos de ponta para um
melhor funcionamento
daquela estação do Grupo
Media Nova.

Paulo Gomes informou
que a empresa viu-se obri-
gada a suspender contratos
de trabalho com alguns dos
colaboradores, devido à
situação que o mundo e o
país vivem, em consequência
da pandemia da Covid-19.
A suspensão dos contratos
foi a medida encontrada para
evitar a demissão. 

O mesmo se deu no jornal
“O país”, do mesmo grupo,
que, nos últimos meses,
tem apostado na comuni-
cação digital, em detrimento
da impressa. 

Presidente sentido com
a morte de Nkurunziza
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Proposta de Lei que aprova o novo Código do Processo Penal está em discussão nas comissões de
especialidade da Assembleia Nacional. Parlamentares deixaram, ontem, algumas sugestões ao Executivo

Parlamentares discordam do limite de dois anos como prazo para a cassação das decisões

Rafael Savimbi entregou nota de protesto à Embaixada dos EUA

CASOS TRANSITADOS EM JULGADO BUREAU POLÍTICO

Deputados querem advogados 
na reapreciação de processos

MPLA satisfeito
com processo
de pacificação
dos espíritos

Adelina Inácio

Os errosna decisão de casos
transitados em julgado só
poderão ser reapreciados
mediante recurso de cassação
requerido pelo presidente
do Tribunal Supremo ou o
Procurador-Geral da Repú-
blica, segundo a Proposta de
Lei que aprova o novo Código
do Processo Penal (CPP), em
discussão no Parlamento. 

Os deputados à Assembleia
Nacional sugeriram, ontem,
durante o debate na espe-
cialidade, a introdução, na
Proposta de Lei, das figuras
do provedor de Justiça e do
bastonário da Ordem dos
Advogados no processo de
pedido de reapreciação dos
casos transitados em julgado.

Os parlamentares não con-
cordaram que a reapreciação
por via do recurso de cassação
das decisões penais conde-
natórias transitadas em julgado
seja apenas proposta pelo pre-
sidente do Tribunal Supremo
ou requerida pelo Procura-
dor-Geral da República. 

O prazo para requerer a
cassação, segundo a proposta,
é de dois anos, a contar do
trânsito em julgado da deci-
são. Nos casos excepcionais,
devidamente justificados,
pode a decisão de cassação
ser admitida dentro do prazo
de quatro anos. 

O deputado João Pinto,
quarto vice-presidente do
Grupo Parlamentar do MPLA,
defende a inclusão, na Pro-
posta de Lei, da figura do
bastonário da Ordem dos
Advogados que, na sua óptica,
é a outra parte que representa
o actor principal do Estado
de Direito Democrático.
“Acho que não fica bem igno-

rar a Ordem dos Advogados”,
disse o deputado, que é contra
o prazo de dois anos para a
cassação de decisões.   

Tomás da Silva, também
do MPLA, defende a eliminação
dos prazos na Proposta de Lei
do Código do Processo Penal.
“Mesmo nos casos de excesso,
qual é o critério para determinar
os prazos?”, questionou. 

José Semedo, igualmente
do MPLA, questionou o facto
de apenas terem legitimidade
para solicitar recursos o pre-
sidente do Tribunal Supremo
e o Procurador-Geral da
República. “Gostava de per-
ceber qual é a razão de ser
desta proposta, na medida
em que, nos últimos recursos
mesmos extraordinários, o
condenado também tem
legitimidade para requerer
o recurso”, argumentou. 

O deputado contestou,
também, o limite de dois
anos para a cassação das
decisões. “No recurso de
revisão não há prazo. Por

que razão no recurso de cas-
sação está-se a prever um
prazo de dois anos e em casos
excepcionais um período de
quatro anos?”, questionou. 

Jorge Vitorino, da UNITA,
reiterou a posição defendida
pelo deputado José Semedo,
tendo acrescentado que a
fiscalização sucessiva tam-
bém podem ser suscitada
pela Ordem dos Advogados
e pelo provedor de Justiça.
O deputado da UNITA pro-
curou saber qual a inconve-
niência da não inclusão da
Ordem dos Advogados e do
provedor de Justiça. 

“Ao provedor de Justiça,
que até tem como fundamento
a defesa dos direitos funda-
mentais, também deve ser
dado esse direito de poder,
junto da Suprema Corte,
requerer a preposição de um
recurso de cassação, ou
mesmo o bastonário da Ordem
dos Advogados, por igualdade
de razão”, sustentou, por seu
turno, David Mendes, também

da UNITA.  Quanto ao tempo
para a reapreciação dos casos
transitados em julgado, David
Mendes  de fende  que  o
mesmo seja por tempo inde-
terminado. “Acho que, sendo
recurso  de cassação com base
em fundamento de injustiça,
dever-se-ia dar a possibili-
dade de as pessoas, a todo
tempo, verificarem  que houve
uma decisão com manifesta
injustiça que pudesse ser ata-
cada”, defendeu.

Sugestões anotadas
Os membros do Executivo
acolheram algumas suges-
tões e propostas feitas pelos
deputados e discordaram de
outras. Eduardo Sambo,
membro da  Comissão Téc-
nica para Elaboração do novo
Código do Processo Penal,
esclareceu que só o presi-
dente do Tribunal Supremo
trata de um recurso que tem
natureza extraordinária.

Eduardo Sambo esclare-
ceu que isso acontece porque

A UNITA insta as Nações Uni-
das, em particular as autori-
dades americanas, a tomarem
uma posição que salvaguarde
a integridade física, as liber-
dades e garantias de todos os
cidadãos e que sejam desen-
corajados actos como o que
levou ao assassinato do afro-
americano George Floyd.

Em 25 de Maio, curiosa-
mente o Dia de África, o
mundo ficou chocado com o
assassinato do afro-americano
George Floyd, em Minneapolis,
nos Estados Unidos da América
(EUA), na sequência de um
asfixiamento a que foi sub-
metido por um agente da polí-
cia, com motivações raciais. 

Numa nota de imprensa
distribuída terça-feira, o secre-
tariado executivo do Comité
Permanente da Comissão Polí-
tica da UNITA diz esperar que
as autoridades americanas em
particular e, as Nações Unidas,
em geral, tomem uma posição
que salvaguarde a integridade
física, as liberdades e garantias
de todos os cidadãos, “sem
olhar para o tom de pele, ori-
gem, credo ou religião”. 

A UNITA espera, igual-
mente, que sejam desenco-
rajados actos como o que levou
ao assassinato de George Floyd
e sejam exemplarmente res-
ponsabilizados, civil e crimi-
nalmente, os seus actores. O

órgão de cúpula do maior par-
tido da oposição exprime,
também, repulsa ante o que
diz serem “comportamentos
similares” que têm ocorrido
em Angola nesta fase, em que
as forças da lei e ordem têm
usado excesso, causando,
igualmente, vítimas mortais.

Ainda na terça-feira, o
secretário das Relações Inter-
nacionais e Comunidades da
UNITA, Rafael Massanga
Savimbi, entregou, à Embai-
xada americana em Luanda,
uma nota de repúdio sobre a
situação de racismo que se
vive nos EUA.

Relativamente ao assassi-
nato de George Floyd, a UNITA

refere que tal acontecimento
ocorre na sequência de outros
que os EUA vão registando, o
que levanta uma onda de
revolta por todos os defensores
da vida, justiça social, liber-
dade e igualdade, fundamen-
tos plasmados na Declaração
Universal dos Direitos do
Homem das Nações Unidas
de que os Estados Unidos são
membro permanente do seu
Conselho de Segurança. 

“A UNITA vem acompa-
nhando com preocupação esta
situação e, tal como já o fez
saber quando das manifesta-
ções de racismo ocorridas em
Abril último, na República
Popular da China, repudia e
condena, veementemente, o
acto que vitimou George Floyd,
um cidadão que nada fez para
merecer tão cruel destino em
pleno Século XXI, naquela
que é considerada uma das
maiores democracias do
mundo. Aliás, foi nos Estados
Unidos onde os afrodescen-
dentes viram o sonho de Martin

o recurso extraordinário é
colocado fora do prazo dos
recursos comuns. Além
disso, a sua utilização não
deve ser generalizada.

O também docente uni-
versitário lembrou que o
recurso de cassação não cons-
tava na primeira revisão do
Código de Processo Penal.
“O recurso de cassação é dife-
rente dos outros e é interposto
pelas partes, seja a acusatória,
seja a defensora”, disse. 

Eduardo Sambo sublinhou
que, no recurso de cassação,
o presidente do Tribunal
Supremo e o Procurador-
Geral da República tomam
decisões em função de uma
inspecção judicial. 

Quanto ao prazo de dois
anos, Eduardo Sambo adiantou
é dado este período para evitar
que, a qualquer momento, o
presidente  do  Tribunal
Supremo possa proceder à
alteração das decisões. “É
necessário que haja um limite
de tempo para que se possa
fazer uma análise jurídica das
situações que concorreram
há bastante tempo. Porque
há factos que, normalmente,
não ficam na memória vol-
vidos muito tempo. Por isso,
é que se estabelecem pra-
zos”, esclareceu. 

O vice-procurador-geral
da República, Mota Liz, refor-
çou que embora a legitimi-
dade do recurso recaia apenas
para o presidente do Tribunal
Supremo e o Procurador-
Geral da República, o advo-
gado pode, também, requerer
o recurso de cassação.  “Qual-
quer advogado, o bastonário
e o provedor (de Justiça) têm
legitimidade de pedir a revi-
são do acórdão transitado
em julgado”, esclareceu.

ONDA DE RACISMO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

UNITA exorta as Nações
Unidas a tomarem posição 

Luther King concretizar-se,
depois de séculos de luta”, lê-
se na nota.

Na óptica de UNITA, em
plena era de globalização as
manifestações racistas e
outras semelhantes encon-
trarão um vivo repúdio da
humanidade, cuja onda, hoje,
é contagiante em todo o
mundo. “A horrenda morte

de George Floyd deve merecer
uma unânime condenação
de  todos  os  afr icanos”,
defende a UNITA, para quem
o relativo atraso tecnológico
do continente não pode calar
os africanos e tornarem-se
subservientes aos aliados em
qualquer parte do mundo,
ante os episódios como o que
vitimou George Floyd.
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O Secretariado do Bureau
Político do MPLA congratu-
lou-se, ontem, com o elevado
sentido patriótico e os êxitos
alcançados pelo processo de
pacificação de espíritos.

O posicionamento do
Secretariado do órgão de
cúpula do partido consta de
um comunicado da 6ª reunião
ordinária, orientada pela vice-
presidente, Luísa Damião. 

No documento, é desta-
cado o consenso nacional
na cerimónia de lançamento
do Plano de Reconciliação,
em 27 de Agosto de 2019,
na Assembleia Nacional,
com a presença do Poder
Judicial, Legislativo e Exe-
cutivo, partidos políticos,
igrejas e sociedade civil.

O posicionamento do
secretariado do órgão de
cúpula do partido no poder
foi feito durante a 6ª reunião
ordinária, orientada pela vice-
presidente do MPLA, Luísa
Damião. Durante a reunião,
os participantes tomaram
conhecimento do relatório
da Comissão de Reconciliação
em Memória das Vítimas de
Conflitos Políticos.  

Segundo o comunicado
final do encontro, o Secre-
tariado do Bureau Político
do MPLA apreciou os pro-
jectos de resolução sobre
as candidaturas de Lotti
Nolika, Joana Lina e Sérgio
Luther Rescova para a elei-
ção nos cargos de primeiros
secretários do partido no
Huambo, Luanda e Uíge,
respectivamente.

Os participantes aprecia-
ram, também, as propostas
de directivas executivas sobre
a autorização de convocação
e presidência de reuniões
dos órgãos e organismos do
partido e de convocatórias
para a realização das nonas
conferências provinciais
extraordinárias do MPLA nas
referidas províncias.



Alberto Pegado

Angola registou, ontem, o
maior número diário de casos
de contágios da Covid-19,
desde que a doença chegou
ao país, com o anúncio de
17 infectados. A cifra supera,
de longe, o registo anterior
que era de oito casos.

A ministra da Saúde, Sílvia
Lutucuta, que anunciou o
facto, disse que os pacientes
que testaram positivo vieram
da Rússia e têm idades com-
preendidas entre 16 e 34anos.
Destes, 16 são do sexo mas-
culino e uma do feminino. 

Os doentes encontram-se
internados no Centro de Tra-
tamento da Covid-19, na  Zona

Económica Especial. Sílvia
Lutucuta esclareceu que se
tratam de estudantes ango-
lanos na Rússia, que che-
garam ao país em Maio, num
total de 250. Do grupo, qua-
tro testaram, também, há
dias positivo, o que perfaz
21 infectados.

Até ontem, o país contava
com 113 infectados, quatro
óbitos, 40 recuperados (dois
nas últimas 24 horas). Quanto
aos casos activos, há o registo
de  69 pacientes internados,
um dos quais requer atenção
especial.

A  minis t ra  da  Saúde
informou que o Centro Inte-
grado de Segurança Pública
(CISP) recebeu 40 chama-

das, todas relacionadas com
pedidos de informação sobre
a Covid-19. Do Instituto
Nacional de Investigação de
Saúde chegaram 13.241amos-
tras, sendo 113 positivas,
12.112 negativas e 1.016 estão
em processamento.

Quanto às altas na qua-
rentena institucional, foram
dadas a 45 pacientes, 21 das
quais em  Luanda, igual
número na Lunda-Norte,
um em Cabinda, o mesmo
número no Cuanza- Norte.
A Equipa de Resposta Rápida
recebeu duas alertas de casos
suspeitos que, após a inves-
tigação, foram descartados,
uma vez que nada tinham a
ver com a Covid-19.

A titular da pasta da Saúde
destacou, por outro lado, a
construção de hospitais de
campanha nas províncias
de Cabinda e Lunda-Norte.
As unidades sanitárias foram
avaliadas por membros da
Comissão Multissectorial,
no sentido de se criarem,
igualmente, condições para
a implementação de hospitais
no Uíge e Zaire.

“Todas as províncias fron-
teiriças preocupam, em fun-
ção dos riscos, tendo em
conta a situação epidemio-
lógica dos países vizinhos",
disse a ministra, tendo garan-
tido que as medidas de segu-
rança territorial continuam
efectivas e reforçadas. 

Xavier António

A ministra da Saúde escla-
receu, ontem, em Luanda,
que o regresso de cidadãos
angolanos retidos no estran-
geiro requer uma avaliação
profunda, dependendo das
prioridades e das condições
de alojamento no país.

De acordo com Sílvia Lutu-
cuta, nesta altura, a maior
preocupação recai aos cida-
dãos  provenientes de Cuba
e Rússia e que quando a
situação estabilizar será a
vez de outros grupos. “Nin-
guém está esquecido e o
Governo está preocupado",
disse a ministra. 

Falando em conferência de
imprensa de actualização dos
dados da pandemia no país,
a ministra realçou que o Minis-
tério das Relações Exteriores
não tem poupado esforço e os
consulados mantêm o controlo
dos cidadãos que se encontram
no estrangeiro. 

“É tudo um processo e,
para isso, temos de estar
organizados. Fomos ama-
durecendo  com a passagem
de vários grupos e, com isso,
estarmos melhor estrutura-
dos para recebê-los, mas
com as condições de qua-
rentena institucional cria-
das”, referiu. 

Sílvia Lutucuta explicou
que, em breve, será rubricado
um decreto conjunto entre
os Ministérios da Saúde,
Transportes, Interior e Cultura,
Turismo e Ambiente onde
serão estabelecidas algumas

condições que devem ser
acauteladas para as pessoas
regressarem ao país. 

A também porta-voz da
Comissão Multissectorial
informou, também, o quadro
geral de angolanos na diáspora
que testaram positivo. Nos
Estados Unidos estão seis
cidadãos (dois recuperados
e um óbito). Na Suíça, são
sete casos, todos recuperados;
França conta com dois infec-
tados, já recuperados, e há
um óbito na Bélgica.

Em Portugal, estão infec-
tados 40 angolanos, dos
quais 17 recuperados e dois
óbitos. No Reino Unido há
o registo de nove doentes,
sendo cinco recuperados e
quatro óbitos, enquanto na
Turquia há um caso e um
óbito. Na  Rússia,  há nove
angolanos infectados, todos
recuperados.

Em relação aos angolanos
que exportaram casos positivos
da Covid-19 para Portugal, a
ministra justificou que dos
seis, três foram excluídos e
ficou a promessa, por parte do
Governo português, de inves-
tigar os outros. 

Cordão do Hoji-ya-Henda 
A ministra Sílvia Lutucuta,
disse que a Comissão Multis-
sectorial está preocupada com
a cerca sanitária do bairro
Hoji-ya-Henda e garantiu
levantar este fim de semana.

“As equipas dos três labo-
ratórios continuam a traba-
lhar e já foram processadas
muitas amostras”, disse.

ANGOLA REGISTA 113 INFECTADOS 
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Alberto Quiluta

A Embaixada de Portugal
em Angola doou ontem, em
Luanda, uma tonelada de
material de biossegurança
ao Ministério da Saúde, para
o reforço do combate à pan-
demia da Covid-19.

O donativo, composto por
fatos de biossegurança, más-
caras cirúrgicas, álcool em
gel e medicamentos diversos,
foi entregue no âmbito das
comemorações do Dia de

Portugal e das Comunidades
Portuguesas, celebrado a 10
de Junho.

O embaixador de Portugal
em Angola, Pedro Pessoa e
Costa, disse que as come-
morações, este ano, acon-
tecem num momento difícil
do país. O diplomata infor-
mou que a comunidade
empresarial portuguesa está
solidária com Angola, razão
pela qual ofereceu material
diverso para os sectores da
Saúde e dos Transportes.

“É uma iniciativa que
resulta do esforço combinado
das empresas portuguesas
e luso-angolanas presentes
no mercado angolano, nos
mais diversos sectores da
actividade económica”,
informou.

O acto de entrega sim-
bólica contou com a pre-
sença  do  secretár io  de
Estado para Saúde Pública,
Franco Mufinda, em repre-
sentação da ministra da
Saúde, Sílvia Lutucuta.

Alberto Quiluta

Vinte e duas crianças mor-
reram, em Luanda, nos dias
7, 8 e 9 do corrente mês  no
Hospital Pediátrico David Ber-
nardino, vítimas de doenças
respiratórias, VIH, hepatite,
anemia, febre tifóide e malária,
informou, ontem, em con-
ferência de imprensa, o direc-
tor geral, Francisco Domingos.

De acordo com o respon-
sável, a instituição teve a

iniciat iva  de  criar  uma
comissão de óbitos para
maior investigação. Fran-
cisco Domingos recordou
que as crianças falecidas são
provenientes de diversas
zonas de Luanda, com des-
taque para os municípios de
Luanda, Viana, Talatona,
Belas e Cacuaco.

Actualmente, referiu, 30
crianças já fizeram testes de
Covid-19 no Hospital Pediá-
trico David Bernardino. O

responsável disse que, antes
do Estado de Emergência, a
instituição atendia diaria-
mente 500 crianças e tinha
um número de internamento
de 80 crianças.

O Hospital Pediátrico
David Bernardino conta com
422 camas, todas ocupadas.
Francisco Domingos disse
ser fundamental as famílias
terem mais cuidados com as
crianças, no sentido de se
evitar várias doenças.  

HOSPITAL DAVID BERNARDINO

Dezenas de crianças morreram 
vítimas de várias doenças

MINISTRA DA SAÚDE 

Repatriamento 
depende das condições 

17 casos positivos 
em apenas um dia 

Francisco Domingos apelou a uma maior atenção por parte das famílias à saúde das crianças

AGOSTINHO NARCISO | EDIÇÕES NOVEMBRO 

UMA TONELADA

Portugal doa material 
de biossegurança

ALBERTO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO 

Pacientes fazem parte do grupo de 250 estudantes que veio da Rússia 



Alberto Coelho | Cabinda

A cerca sanitária à comuna
de Massabi, município de
Cacongo,  província  de
Cabinda, foi, ontem, levan-
tada, depois de 90 por cento
das amostras colhidas terem
sido negativas 

O coordenador da Comis-
são Provincial para a Preven-
ção e Combate à Covid-19,
Miguel Oliveira, que presidiu
o acto de desconfinamento
da comuna de Massabi, lem-
brou  que  fo ram  fe i ta s
colheitas de amostras de
sangue a 70 pessoas, entre
efectivos da Polícia Nacio-
nal, das Forças Armadas
Angolanas (FAA) e a popu-
lação localizada na fronteira
com o Congo Brazzaville.
“Das amostras colhidas,
90 por cento são negativas”,
assegurou. 

Miguel Oliveira referiu
que a cerca sanitária foi
levantada depois de 25 dias,
ultrapassando o período de
incubação do vírus, que é
de 14 dias. “O período de
vigência ou de incubação
da Covid-19 é de 14 dias e
nós tivemos 25. Perante
esta situação, e atendendo
aos critérios científicos e
aos critérios epidemioló-
gicos sanitários, não havia
mais razões para manter
essa cerca sanitária."

As autoridades sanitárias
haviam determinado, em
Maio último, a instalação

de uma cerca sanitária na
comuna de Massabi depois
de terem sido registados 17
casos positivos da Covid-
19, no campo petrolífero do
Kumdji, localizado a 79 qui-
lómetros da cidade congo-
lesa de Ponta Negra.

Antes da realização dos
testes, nove, dos 17 infec-
tados, mantiveram contac-
tos directos com familiares
que residem nas localidades
de Tchintazi e Chiminzi,
aldeias muito próximas da
comuna de Massabi. 

As  duas  loca l idades

congolesas são muito fre-
quentadas por efectivos
das Forças Armadas Ango-
lanas (FAA) e outros cida-
dãos nacionais, que para
o efeito utilizam picadas
clandestinas, também cha-
madas de “caminhos fio-
tes”, vias tradicionais da
imigração ilegal e tráfico
de combustível. Por isso,
o Governo angolano deci-
diu colocar Massabi sob
cerca sanitária.

As barreiras de contenção
limitaram a circulação de
pessoas num perímetro de

cerca de 40 quilómetros no
troço que liga as aldeias de
Bítchekete, a sede da comuna
e a zona da fronteira que
separa Angola e a República
do Congo Brazzaville.

Atendendo a vulnerabi-
lidade da fronteira entre
Massábi e Ponta-Negra,
onde se registam vários
casos positivos do novo
coronavírus, Miguel Oliveira
adiantou que, na eventua-
lidade de haver caso sus-
peito, será estabelecido um
cordão sanitário para isolar
a aldeia ou a localidade em

questão, para conter a pro-
pagação da doença.

Na zona de fronteira entre
Massábi e Congo Brazzaville
está a ser criada uma área
de quarentena provisória
para albergar as pessoas que
atravessarem a fronteira para
o território nacional.

“Vamos criar essas con-
dições para permitir que as
pessoas permaneçam aí de
forma temporária até que
sejam transferidas para as
zonas de quarentena na cidade
de Cabinda”, explicou.

Miguel Oliveira, que é
igualmente vice-governa-
dor de Cabinda, garantiu o
envio de material de bios-
segurança para as regiões
que estiveram sob cerca
sanitária, nomeadamente
a  sede  da  comuna  e  as
aldeias circunvizinhas de
Massábi e Dinge, para ajudar
as populações a observarem
as medidas de prevenção à
pandemia da Covid-19.

Foram deixadas recomen-
dações precisas que visam
reforçar as acções de sen-
sibilização da população.
“Se a população estiver bem
informada e sensibilizada,
vai ter uma conduta ade-
quada, o que vai reflectir na
mudança de comportamen-
tos. Neste momento, o fun-
damental  é  cumprir  as
recomendações das autori-
dades sanitárias referentes
a prevenção e combate da
pandemia”, disse.

Lino Vieira | Luena 

Reservatórios com capa-
cidade para dez mil litros
de água serão instalados
nas escolas da província
do Moxico, sem abaste-
cimento da rede pública,
para a higienização das
mãos, assegurou ontem,
no Luena, o coordenador
da Comissão de Gestão
do Gabinete Provincial
da Educação.

José Maria Amândio,
que falava à imprensa,
acrescentou que, dos 341
estabelecimentos de
ensinos existentes a nível
da província do Moxico,
apenas 27 têm sistema
de abastecimento da rede
pública e furos de água.

“Temos dez escolas
c om  á g u a  d a  r e d e
pública e 17 com furos
de água”, disse assegu-
rando que,  as restantes
314 serão abastecidas
por camiões-cisterna.    

O coordenador da
Comissão de Gestão do
Gabinete Provincial da
Educação referiu que a
higienização das mãos
dos alunos, professores
e pessoal administrativo
será feita logo à entrada
dos recintos escolares.

Os técnicos do Gabi-
nete provincial de Saúde
e voluntários, garantiu,
farão a desinfecção cons-
tante das turmas e os
recintos escolares, antes
e depois das aulas.

José Maria Amândio
referiu que, de acordo
com a orientação do
Ministério da Educação,
cada sala de aula terá ape-
nas 50 por cento dos alu-
nos e o distanciamento
físico tanto nas turmas
como pátio dos estabe-
lecimentos de ensino.

Para manter o cum-
primento das medidas
prevista  no Decreto
sobre Situação de Cala-
midade Pública, o Gabi-
n e t e  P rov i n c i a l  d a
Educação vai contar com
mais 489 novos profes-
so re s ,  apu rado s  no
último concurso público.

Jaquelino Figueiredo | Soyo

O  b i sp o  d a  Di o c e s e de
Mbanza Kongo, D. Vicente
Carlos Kiaziku, assegurou
que a Igreja Católica trabalha
no reforço do pessoal do pro-
tocolo para ajudar os fiéis
no cumprimento das medi-
das de prevenção contra a
pandemia da Covid-19. 

“É preciso cumprir com
todo aquele ritual de lavagem
das mãos, aplicação de álcool
em gel e o distanciamento
necessário. Então temos de
reforçar o protocolo para
que ajude os fiéis a cumpri-
rem com as medidas de pre-
venção”, explicou.

O prelado católico acres-
centou que outras medidas
que a Igreja pretende adop-
tar, para satisfazer a ânsia
dos fiéis nos primeiros dias,
têm a ver com a realização
de mais cultos aos sábados
e aos domingos. “Ao invés
de três cultos aos domingos,
podíamos realizar mais mis-
sas nesse dia e também aos
sábados ou termos missas
campais. Estamos a estudar
e, como digo, temos em
conta o contexto, para ver
se conseguimos reabrir as
igrejas e, ter a presença dos
fiéis e cumprir com todo
regulamento e tudo aquilo
que nos pedem as autori-
dades sanitárias”, frisou.

D. Vicente Carlos Kiaziku
considera um desafio a rea-
bertura das igrejas, na medida
em que os fiéis estão ansiosos
para os cultos presenciais. “É
um desafio, porque depois
de tanto tempo, os fiéis estão
ansiosos. Quem vamos deixar
entrar e quem não vamos dei-
xar entrar? É impossível, mas
vamos ver como desdobrar
o desafio”, acrescentou.

A outra solução, segundo

o bispo da Diocese de Mbanza
Kongo, passa pela realização
de mais cultos nos bairros
onde existem capelas, no
sentido de evitar enchentes
de fiéis na Sê Catedral. Mas
o único senão, avançou,
reside na quantidade de
sacerdotes para tantas missas. 

“ É  p re c i s o  t e r  ma i s
sacerdotes, estamos a estu-
dar, estamos a ver como é
que a gente vai agir. Aqui
em Mbanza Kongo há mui-
tos sacerdotes, mas acho
que, o primeiro dia vai ser
mais confuso, mas depois
o povo também vai enten-

der qual o mecanismo, acho
que depois, a coisa será
pacífica”, acrescentou.

O responsável máximo
da Igreja Católica no Zaire
lembrou que as medidas de
prevenção contra à Covid-
19 resultam de uma política
dos governos do mundo,

com vista a evitar a propa-
gação da doença. 

“São medidas necessá-
rias. Na Coreia do Sul, uma
seita celebrou cultos sem
as devidas precauções, e
muitos fiéis acabaram con-
taminados pela doença.
Situação semelhante ocor-
reu também na Alemanha.
Então, devemos estar aten-
tos. Também ficaríamos
mal, se a igreja se transfor-
masse num local de conta-
minação. Por isso, temos
que nos precaver e fazer
melhor”, afirmou.

Igreja Kimbanguista
O representante da Igreja
Kimbanguista no Zaire,
Mavambo Marcelino, disse
que estão a realizar cam-
panhas de sensibilização
dos fiéis, a preparar más-
caras, a criar pontos de
lavagemdas mãos e a repo-
sicionar os assentos, para
garantir o cumprimento das
medidas de prevenção con-
tra à Covid-19.

“Os membros do protocolo
e os fiscais estão disponíveis
em todas igrejas para pode-
rem disciplinar as pessoas a
não atropelarem as normas
estabelecidas”, assegurou.

Para além da aquisição
de produtos de higienização,
tais como sabão, álcool em
gel e etílico, avançou, há
toda necessidade de incutir
nas pessoas a importância
da  prevenção  contra  à
Covid-19. “Devemos refor-
çar  a  sensibil ização de
todos, porque esta respon-
sabilidade não é só de uma
pessoa, preocupa todo o ser
humano, não pode ser ape-
nas o Estado a trabalhar
para sua prevenção, porque
o que está em causa são as
nossas vidas”, disse.

MBANZA KONGO

Igrejas criam as condições 
para o reinício dos cultos  
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Várias igrejas na cidade de Mbanza Kongo, província do
Zaire, começam a preparar as condições para a reabertura,
no próximo dia 24 de Junho, das portas aos fiéis, depois do
alívio das restrições, resultante da Situação de Calamidade

Pública, em vigor desde o passado dia 26 de Maio

CONDIÇÕES
PARA O REINÍCIO

DAS AULAS

Escolas com
reservatórios

de água e
desinfectadas
antes e depois

das aulas 
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Levantada
cerca sanitária

na comuna
de Massabi 

MUNICÍPIO
DE CACONGO



Edivaldo Cristóvão

Cepticismo foi a frase mais
usada ontem pelos respon-
sáveis de alguns restaurantes,
em Luanda, numa fase em
que o horário de atendimento
foi alargado, depois do
período de confinamento.
Os empresários consideram
que a maior parte dos clientes
ainda está com medo de
socializarem-se, devido à
infecção da Covid-19.

Depois do Decreto do
Estado de Emergência a 27
de Março, estabelecido para
prevenir os cidadãos da pan-
demia da Covid-19, já são
quase três meses que muitos
cidadãos não vão a rua em
busca de lazer ou ambiente
social. O hábito pelos serviços
de ‘take away’ e as refeições
guardadas em marmitas para
a hora do almoço, durante o
período laboral, ainda é a
melhor opção para alguns.

No restaurante “Bar-
brico”, encontrámos um
grupo de quatro jovens a
cumprirem com as regras
de distanciamento. Expli-
caram que trabalham pró-
ximo do local e estavam
cansados de encomendar

comida, por isso, resolveram
ir almoçar e matar as sau-
dades dos velhos tempos.

O gerente do restaurante,
Nelson Oliveira, disse que a
adesão de clientes tem sido
razoável, mas confessou que
teve perdas incalculáveis e
chegou mesmo a fechar o
restaurante, tendo depois
aberto o serviço de ‘take way’.

Referiu que o objectivo
principal era salvar a empresa
e manter os postos de tra-
balho, mas foi difícil, pois o
restaurante tem 214 traba-
lhadores e mais de 100 deles
estão em casa. “Estou triste
porque, nesta altura, tenho
mais de 100 empregados em
casa, mas temos pago os salá-
rios, embora com algumas
dificuldades financeiras.
Neste momento, temos atra-
sado uma parte do mês de
Maio. Escrevemos para o alí-
vio económico, mas até agora
não recebemos nenhuma
resposta, apenas alguns
empresários foram contem-
plados”, lamentou.

Nelson Oliveira considera
que, nesta altura, o principal
objectivo é garantir a con-
fiança dos clientes, criando
forma deles irem comer ao

restaurante sem receios e
com segurança, garantindo
todas as medidas de preven-
ção contra a Covid-19.

O empresário explicou
que, para garantir a confiança
dos clientes, foram feitos car-
tazes a explicar os procedi-
mentos de distanciamento
social e todas as medidas
recomendadas pelas auto-
ridades sanitárias. Na cozinha,
acrescentou, é feita a limpeza
de 30 em 30 minutos.

Nelson Oliveira considera
que o restaurante que, nesta
altura, estiver melhor pre-
parado com as medidas con-
tra a Covid-19, vai sobreviver
a essa situação, com a obten-
ção de mais clientes.

“Considero que Angola
está num bom caminho. Cabe
aos responsáveis dos restau-
rantes prestar o melhor ser-
viço. Logo à entrada, deve
ser feita a medição da tem-
peratura do cliente, depois
a desinfecção das mãos com
álcool em gel, a lavagem das
mãos e limpeza com toalhas
de papel”, disse.

A nossa reportagem pas-
sou também pelo restaurante
São João, onde, logo à entrada,
estava estampado o cardápio

do dia e a informação que
determina a capacidade de
lugares sentados para os
clientes. A sala está apenas
disponível para 38 pessoas,
sala vip 22 lugares e a espla-
nada um total de 24.

A gerente do restaurante
São João, Ana Bela, disse
que os serviços nunca para-
ram, com realce ao ‘take
away’. Explicou que a fraca
adesão dos clientes deve-
se ao receio de frequentar
espaços públicos. “Penso
que este quadro vai man-
ter-se por mais alguns meses
e, aos poucos, eles vão vol-
tar”, disse esperançosa.

Os estabelecimentos
comerciais e os serviços de
restauração trabalham desde
ontem das 6H00 às 22H30,
mas a sua capacidade de
atendimento não pode ultra-
passar a máxima lotação,
bem como a sua força de
trabalho deve permanecer
a 50 por cento.

Em cada mesa devem
estar não mais de quatro
pessoas com uma distância
de pelo menos dois metros
e as bandas de música ao
vivo, podem actuar com até
três membros.

Xavier António

Todas as empresas devem
ter uma sala de isolamento
de possíveis casos suspeitos
da Covid-19 e cumprirem
com as medidas de higiene
e biossegurança, defendeu,
recentemente, em Luanda,
a directora do Centro de Segu-
rança e Saúde no Trabalho.

Isabel Cardoso, que falava
sob o tema “Combate à Covid-
19 em Contexto Laboral”, no
espaço de conversa promo-
vido pelo Centro de Imprensa
Aníbal de Melo (CIAM), refe-
riu que essas medidas cons-
tam do guia de contingência
e regresso ao trabalho para
as empresas, elaborado pelo
Centro de Segurança e Saúde
no Trabalho.

Nesta altura, referiu, cerca
de 1.700 empresas, inseridas
na base de dados do Centro
de Segurança e Saúde no Tra-
balho, já receberam o guia
de contingência, cujo objec-
tivo é dar a conhecer aos
empregadores e trabalha-
dores quais os comporta-
mentos a adoptar no âmbito
da protecção individual e
colectiva, sobretudo, nesta
altura em que a situação sani-
tária é complexa.  

Isabel Cardoso sublinhou
que o guia deve ser colocado
em local visível, para que
os trabalhadores conheçam
as regras de higiene e pre-
venção que devem ser segui-
das. “Os funcionários podem
fazer denúncias anónimas
à Inspecção Geral do Tra-
balho, nos casos em que a
empresa não reúna tais con-
dições”, alertou.

Isabel Cardoso revelou
que a maior parte das empre-
sas não cumpre com a legis-
lação  e  com o  guia  que
estabelece o cumprimento
das medidas de saúde e segu-
rança no trabalho, tendo

sublinhado a necessidade
destas possuírem a cultura
da prevenção. 

“Durante algumas visitas,
verificámos, sobretudo, o
distanciamento social, lava-
gem das mãos, aplicação do
álcool em gel e o uso de más-
caras, porque as pessoas têm
medo da Covid-19”, disse,
mostrando-se céptica se, no
pós-pandemia, as institui-
ções vão manter esse rigor.  

A directora do Centro de
Segurança e Saúde no Tra-
balho garantiu que têm rece-
bido algumas denúncias, que
posteriormente são enca-
minhadas para a Inspecção
Geral do Trabalho para o
devido tratamento. “Nestes
casos, a primeira visita é
sempre pedagógica, antes
da aplicação de uma multa
ou sanção”, explicou. 

Para este desafio, infor-
mou, a Inspecção Geral do
Trabalho reforçou a sua capa-
cidade de fiscalização com
a entrada de mais 150 novos
inspectores, distribuídos nas
18 províncias, mas insufi-
ciente para o número de
empresas existentes no país.   

Acidentes no trabalho
Em relação aos acidentes
de trabalho, a responsável
admitiu que muitas empre-
sas ocultam as doenças
profiss ionais ,  por  essa
razão, o legislador trans-
feriu essa responsabilidade
para as seguradoras.

Em casos de acidentes,
prosseguiu, a empresa deve
socorrer a vítima e depois
accionar o seguro de saúde.
A responsável defende ser
mais prudente investir no

seguro de acidentes de tra-
balho e doenças profissio-
nais,  do que a  empresa
assumir os custos e riscos
de forma individual. 

Isabel  Cardoso  disse
ainda que todas as empresas
devem realizar exames de
retorno ao trabalho com os
seus trabalhadores. “Um
funcionário que fica dois
meses ausente deve efec-
tuar exames específicos,
antes de voltar a trabalhar,
para aferir o seu estado de
saúde”, disse. 

O Centro de Saúde e Segu-
rança no Trabalho é uma
instituição tutelada pelo
Ministério da Administração
Pública, Trabalho e Segu-
rança Social (MAPTSS),
vocacionada à prevenção de
acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais.

ISABEL CARDOSO

Empresas
devem criar salas
de isolamento
de casos suspeitos
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A directora do Centro 
de Segurança e Saúde 
no Trabalho, Isabel
Cardoso, disse que 
a medida consta 
do guia de
contingência 
e regresso 
ao trabalho
elaborado para
as empresas

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO FOI ALARGADO

Cepticismo marca reabertura de restaurantes e similares 

Clientes evitam comer
por recearem contágio

MUNICÍPIO DO SOYO

Victor Mayala | Soyo

A reaberturade restauran-
tes e similares na cidade
do Soyo, província do Zaire,
está a ser marcada pela
pouca procura dos clientes,
devido ao receio da Covid-
19, apesar da região não
registar qualquer caso posi-
tivo da doença.

A reportagem do Jornal
de Angola constatou que
todos os restaurantes, bares
e similares estão a cumprir
com as orientações das
autoridades sanitárias, com
a criação de condições de
biossegurança para os uten-
tes e funcionários.

À entrada, os clientes
que, devem estar munidos
de máscaras, fazem a desin-
fecção das mãos e medição
da temperatura corporal,
para além de serem obri-
gados a sentar com o devido
distanciamento de dois
metros entre as mesas. 

A desinfecção das cadei-
ras e mesas, antes e depois
de serem utilizadas pelos
clientes, é também uma das
medidas adoptadas pelos
proprietários de restaurantes
e bares na antiga vila de
Santo António do Zaire.

Paulo Vasco, proprietário
do restaurante “Sochot”,
um dos mais concorridos
da vila petrolífera do Soyo,
louvou a reabertura dos ser-
viços de restauração, após
dois meses de inoperância,
por força do Estado de Emer-
gência, estabelecido no país
entre 27 de Março e 25 de
Maio do presente ano.  

O empresário notou que
a fraca adesão dos clientes
não tem a ver com o receio
da Covid-19, mas também
com a falta de cultura de
comer em restaurantes dos
munícipes. “As pessoas não
têm muito hábito de comer
nos restaurantes. Os nossos
principais clientes têm sido
os visitantes e trabalhadores
das empresas petrolíferas.
Agora com esta situação
da pandemia, que limitou
a mobilidade de pessoas,
estamos a ter um número
bastante reduzido de clien-
tes”, disse. 

Para  Paulo  Vasco,  o
Estado de Emergência fra-
gilizou, de que maneira, a

tesouraria da sua empresa.
Por isso, apelou ao Executivo
a criar pacotes de incentivos
financeiros que possam
também contemplar os
demais ramos da actividade
económica e não apenas o
sector produtivo, como se
verifica actualmente. 

“Queremos que o Exe-
cutivo crie incentivos para
os operadores dos serviços
de restauração e similares,
porque, com esta situação
da Covid-19, estamos a
enfrentar grandes dificul-
dades para manter as empre-
sas a funcionar”, referiu.

Emília Casimiro, proprie-
tária do restaurante “Emília
Casi”, situado no bairro 1º
de Maio, disse que, face ao
reduzido número de clientes
registado actualmente, o seu
estabelecimento funciona
das 8h00 às 15h00, embora
o Decreto Presidencial auto-
rize até às 22h30.

“Estamos a ter poucos
clientes e em função disso
fechamos mais cedo. Vamos
alargar o horário à medida
que também aumenta a
procura dos nossos servi-
ços”, indicou a empreen-
dedora, cujo atendimento
está a ser assegurado por
apenas três pessoas.

Ama Service é outro res-
taurante igualmente visitado
pela nossa reportagem. Rea-
berto ao público há dois dias,
o restaurante, à semelhança
de outros estabelecimentos
similares, não está à margem
das regras emanadas pelas
autoridades. A nossa repor-
tagem observou que o
número de mesas reduziu de
24 para 11, uma medida que
visa garantir o distanciamento
físico entre as pessoas. 

O gerente Lázaro Alberto
Gomes referiu que a força
de trabalho do estabeleci-
mento, continua reduzida
a 75 por cento, embora o
Decreto Presidencial sobre
a Situação de Calamidade
Pública autorize uma cifra
de 75 por cento. 

O director do gabinete
municipal para Promoção
e Desenvolvimento Econó-
mico do Soyo, Rosário Pom-
bal, fez saber ao Jornal de
Angola que a região possui
22 estabelecimentos, entre
restaurantes e similares.

ADOLFO DUMBO | EDIÇÕES NOVEMBRO

XAVIER ANTÓNIO | EDIÇÕES NOVEMBRO



O livro dos desabafos
A psicóloga Isaura Almeida
tem acompanhado de perto
os polícias africanos nestes
dias difíceis e subscreve “a
enorme maturidade e respon-
sabilidade” que estes jovens
cadetes demonstraram.
“Os sentimentos de ansie-

dade natural acabaram por
provocar um aumento do
estado de vigilância que se
tornou muito positivo, refor-
çando a adopção de compor-
tamentos  p reven t i vos  e
atitudes responsáveis e pro-
tectoras”, sublinha a espe-
cialista comportamental da
academia da PSP.
Nestes dias, notou que “o

sentimento de solidariedade,
entreajuda e apoio revela-
ram-se excecionais” e assi-
nala  “um fortalecimento
significativo no relaciona-
mento interpessoal”.
Houve “momentos mais

críticos”, como aqueles em
que familiares morreram e era
impossível viajar para ir ao funeral
e consolar os entes queridos.
“Nesses casos, os senti-

mentos de tristeza foram os
mais evidentes e, em conse-
quência, promoveu-se um
apoio e acompanhamento
mais próximo e regular. Foi
estabelecida uma rede que
ajudou a suportar e a aliviar
o sofrimento individual e, neste
momento, esses alunos estão
a fazer o seu processo de luto
da forma mais ajustada pos-
sível”, afiança Isaura Almeida.
Há uma semana a psicó-

loga pensou numa forma de
animar o grupo e lançou um
desafio a todos os cadetes
confinados, além dos africa-
nos, também os portugueses
em casa: escreverem um livro,
onde cada um pudesse desa-
bafar sobre o que tinha sido

a sua experiência nestes dias.
“Pensei que ninguém ia

ligar nenhuma, mas ao fim de

poucos dias tinha textos, em
prosa e em poesia, de mais
de 80% dos alunos.”

Foi no dia do seu aniver-
sário, a 13 de Março, que
a cadete Elisabete Fernan-
des ouviu o director da aca-
demia de oficiais da PSP
anunciar que, por causa
da pandemia, as aulas pre-
senciais iriam terminar e
que os alunos teriam de ir
para casa. Todos menos ela
e os outros 43 cadetes da
Comunidade de  Países
Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) a estu-
dar no Instituto Superior
de Ciências Policiais e de
Segurança Interna (ISCPSI),
para serem oficiais de polí-
cia em Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambi-
que e São Tomé e Príncipe.
Não puderam regressar aos
seus países, nem ir ter com
a família, como os cama-
radas portugueses.

“Foram todos para casa
menos nós”, escreveram no
Facebook, numa mensagem
de saudade aos professores.

Estão confinados na escola,
em Lisboa, há quase três
meses e assim vão continuar
até ao final do ano lectivo e
puderem viajar.

“Inicialmente, vi-me con-
frontada com uma mistura
de sentimentos como a sau-
dade, a incerteza, a impo-
tência e a vontade de lutar
contra a Covid-19, que veio
e alterou tudo. Mas depois
pensei: esta é a minha casa.
Claro que gostaria mesmo
era de estar no meu Cabo
Verde, mas cada coisa a seu
tempo”, testemunha Elisa-
bete, 30 anos, que veio da
ilha de Cesária Évora (São
Vicente), onde tem o seu
filho de 9 anos.

Falamos todos os dias, mas
a saudade física dói muito”,
confidenciou ao DN esta
agente da polícia, que decidiu
integrar a força de segurança
depois de ter perdido um
amigo num período em que
o seu país sofreu uma onda
de violência entre jovens.

O director do ISCPSI,
superintendente-chefe Bas-
tos Leitão, reconhece que
se sentiu um pouco apreen-
sivo sobre qual seria a reac-
ção dos cadetes, quando os
informou da reviravolta nas
suas vidas, naquela que foi
a última vez que todos os
alunos e professores esti-

veram juntos. Guarda a
memória desse dia 13 de
Março e da reacção positiva.

“Disse-lhes que era a pri-
meira vez, em 36 anos de
carreira, que via o país em
Estado de Emergência e que
tinham de ficar confinados.
Não podiam sair para ver
amigos nem a família. Senti
logo uma enorme adesão e
sentido de responsabilidade
de todos”, conta.

DR
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Presos num lugar 
de portas abertas

Logo a partir da “infinita pri-
meira semana”, como a desig-
nou Elisabete no seu contributo
para o livro, a preocupação
com a segurança de todos era
uma constante e também, como
frisou o são-tomense Abdoulay
Neto, “a determinação em não
pôr em risco tudo o que a escola
estava a fazer” por eles.
Foram definidas regras de

circulação no edifício, segre-
gação de espaços, funcionários
por um lado e alunos por
outro, os alojamentos vagos
dos portugueses serviram
para acolher os cadetes afri-
canos e, salvo raras excepções,
cada um ficou com o seu
quarto. “É como estar preso
num lugar de portas abertas”,
diz Abdoulay, de 26 anos.
Francisca Costa veio de

Benguela e temia que “fosse
mais duro ter de ficar fechada
“na escola durante tanto
tempo. “Mas, com a ajuda de
todos, o convívio e o apoio
da escola, estamos todos a
superar”, sublinha esta ango-
lana de 26 anos.
“A pandemia e o confina-

mento são duros fisicamente,
mas espiritualmente há sem-
pre algo que nos ajuda: da
minha janela, foquei-me no
cantar dos passarinhos em

que nunca tinha reparado.
Todos os dias ali estavam.”
O moçambicano de Nam-

pula Alberto Abudo já está no
quarto ano e sente falta “dos
abraços, dos risos” de irem
“estudar para os quartos uns
dos outros”. Assume a enorme
responsabilidade de ser o único
na sua família que trabalha e
esta sua bolsa serve para ajudar
a mãe, os seus dois filhos e
dois irmãos menores que estão
a estudar em Moçambique.
Tem os pés bem assentes no
chão quanto às ambições pro-
fissionais no seu país, quando
regressar oficial de polícia:
“A minha vida é um ras-

cunho escrito com o meu
nome, o destino que vou ter
depende do meu desempe-
nho, das vagas, da antigui-
dade.  Os sonhos podem
nunca se concretizar.” Gos-
taria de melhorar o modelo
policial em Moçambique para
ser mais preventivo.
Aruna Upanasso Nau é

colega de ano de Alberto. Veio
de Bissau e tinha o sonho de
ser professor. “No primeiro
ano aqui, percebi logo que
estava no meu ADN esta voca-
ção e agora sonho ajudar na
segurança das pessoas no
meu país.”

Quarenta e quatro cadetes africanos, entre eles uma angolana  a estudar na escola de oficiais da
Polícia de Segurança Pública (PSP) não puderam regressar a casa, como os colegas portugueses.
Fizeram da academia o seu lar, uniram-se, venceram a solidão e até estão a escrever um livro. 

A reportagem é do Diário de Notícias (DN)

“Foram todos para casa menos nós”
UMA ANGOLANA ENTRE OS CADETES AFRICANOS CONFINADOS EM ESCOLA, EM LISBOA

“A pandemia e o confinamento são duros
fisicamente, mas espiritualmente há
sempre algo que nos ajuda: da minha

janela, foquei-me no cantar dos
passarinhos em que nunca tinha

reparado. Todos os dias ali estavam”, 
diz angolana Francisca Costa, natural 

de Benguela



Numa entrevista à RTP, o
antigo Primeiro-Ministro
português lembrou a falta de
solidariedade e de unidade
entre Estados que são impor-
tantes para garantir a segu-
rança sanitária, salientando
que essa é, infelizmente, a
“grande conclusão” a retirar
da pandemia de Covid-19.

“A grande conclusão é a
de enorme fragilidade do
nosso mundo, das nossas
sociedades, do planeta. Trata-
se de um vírus microscópico
e esse vírus pôs-nos de joe-
lhos. Ao mesmo tempo,
sabemos que somos extre-
mamente frágeis às altera-
ções  c l imát icas ,  à  não
proliferação nuclear - vemo-
la ameaçada todos os dias -
e que no ciberespaço se pas-
sam muitas coisas que não
controlamos e que põem
também em risco a nossa
vida quotidiana”, frisou.

Para Guterres, a fragili-
dade em que o mundo caiu
deveria levar a uma “grande
humildade”, que, por sua
vez, se poderia transformar
numa “grande unidade e
grande solidariedade”.

“O que é dramático é que,
quando olhamos para a
Covid-19, essa unidade falhou.

Cada Estado desenvolveu a
sua estratégia própria, as
orientações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde)
não foram seguidas na maior
parte dos casos e o resultado
está à vista: uma pandemia
que se move de país para país,
que pode ter segundas vagas,
numa forma completamente
descoordenada a nível global,
e a solidariedade não tem
sido muita”, advertiu.

Salientando que os países
mais ricos têm posto um
“volume grande de recursos”
para limitar o impacto eco-
nómico e social da pandemia
nos mais vulneráveis, subli-
nhou que tal não é suficiente,
uma vez que os segundos têm
tido “enormes dificuldades”
para combater a doença e
minorar os “terríveis proble-
mas” das populações.

“Isto é uma grande lição.
É de facto a maior crise que
en f ren tamo s  d e s d e  a
Segunda Guerra Mundial e
que demonstra que o mundo
não está preparado para ela,
que o mundo é demasiado
frágil em relação às ameaças
que se apresentam hoje para
a humanidade”, frisou o
secretário-geral da ONU.

Guterres admitiu que “há

alguma consciência” de que
a pandemia não está a ser
bem atacada, mas sublinhou
que “nem todos a têm”, e
que há actores decisivos no
quadro internacional, que
não apontou, “que não a
têm”, ou que pelo menos
“não a têm demonstrado”.

Apostando no multilate-
ralismo, “que é relativamente
frágil” e que “não tem den-
tes”, dando como exemplo
o caso da OMS, “que não
tem autoridade sobre os
Estados em relação à pan-
demia, pode dar orientações,
linhas directrizes, mas não
tem qualquer autoridade”.

“Mesmo onde há dentes,
veja-se o Conselho de Segu-
rança da ONU, que tem pode-
res efectivos, a verdade é que
não tem havido vontade de
morder com esses dentes.
Vemos o Conselho de Segu-
rança paralisado em relação
a conflitos que diminuem
enormemente a nossa capa-
cidade de resposta à pande-
mia”, sublinhou.

“Mas se é verdade que há
alguma consciência de vários
dirigentes mundiais, que
temos de reforçar o nosso
sistema multilateral e a coo-
peração internacional, que

temos de agir em unidade, a
verdade é que isso, até agora,
não se reflectiu, ou pelo menos
não se reflectiu suficiente-
mente na resposta global à
Covid-19”, acrescentou.

Guterres sublinhou, recor-
rendo ao que disse uma vez
o “pai” da comunidade euro-
peia, Jean Monnet, que não
está nem pessimista nem opti-
mista, mas sim “determinado”
em fazer o máximo que puder.

“Liderança e poder nem
sempre coincidem. Aqueles
que têm mais poder não têm
revelado liderança e onde há
liderança não tem havido,
infelizmente, o poder que
essa liderança se reflicta de
uma forma mais eficaz a nível
global”, argumentou.

Apoio a quem mais sofre
Guterres defendeu um maior
apoio ao mundo em desen-
volvimento, “que é quem
mais sofre com esta pande-
mia”, bem como chamar à
atenção da comunidade inter-
nacional para a necessidade
de reforçar os mecanismos
de governo, a nível global,
para enfrentar os impactos
não só da pandemia, mas
também das alterações tec-
nológicas, como a inteligência

artificial, a evolução na enge-
nharia genética.

“E vemos quão desarma-
dos estamos em relação aos
perigos desses desenvolvi-
mentos. Vemos as alterações
climáticas e vemos quão inca-
pazes temos sido de parar
este fenómeno. Vou fazer
tudo o que estiver ao meu
alcance para reforçar o papel
das Nações Unidas, das orga-
nizações multilaterais, e para
chamar a atenção do mundo
para os enormes défices que
temos em relação às ameaças
que sofremos”, disse.

Reconhecendo os sinais
negativos, o secretário-geral
da ONU destacou que tam-
bém há aspectos positivos,
através de “uma juventude
extremamente empenhada,
uma consciência acrescida
e largos sectores de opi-
n ião  públ ica  nos  mai s
diversos aspectos”.

“Agora surgiu esta mobi-
lização mundial contra o
racismo. Há muita coisa posi-
tiva na expressão da natureza
humana, que temos de poten-
ciar ao máximo, para inverter
os aspectos negativos que se
têm manifestado de forma
trágica com os impactos da
pandemia”, afirmou.

ANTÓNIO GUTERRES

O secretário-geral da ONU, António
Guterres, afirmou que o mundo 

“não está preparado” para enfrentar
a pior crise económica e social 

desde a Segunda Guerra Mundial,
denunciando a “fragilidade” 
das sociedades e do planeta
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A Organização Mundial da
Saúde (OMS) alertou que a
pandemia da Covid-19 está a
piorar no mundo, apesar de
progressos na Europa, indicando
que há quase sete milhões de
pessoas infectadas.

Na conferência de imprensa
de acompanhamento da pan-
demia, segunda-feira, a partir
da sede da organização, em
Genebra, o director geral da
OMS, Tedros Ghebreyesus,
notou que o contágio com o
novo coronavírus “está a
melhorar na Europa, mas glo-
balmente está a piorar”.

“Quase sete milhões de casos
e quase 400 mil mortes” é o
balanço global, mas em nove
dos 10 dias mais recentes tem
havido “mais de 100 mil novos
casos”, com o número diário
mais alto de novas infecções
- 136 mil - atingido no domingo.

Cerca de três quartos dos
novos casos concentram-se
em dez países, “principal-
mente na América e no Sul
da Ásia”. É preciso “vigilância
activa em encontros com
grande número de pessoas”.

Em vários países europeus,
registam-se “sinais positivos”,
mas “a maior ameaça é a com-
placência”, indicou Tedros
Ghebreyesus, salientando que
é preciso “vigilância activa
em encontros com grande
número de pessoas”, como
as manifestações contra o
racismo que se têm realizado
nos Estados Unidos e outros
países, motivadas pela morte
do norte-americano George
Floyd às mãos da polícia da
cidade de Minneapolis.

Ghebreyesus afirmou que
a OMS é contra qualquer
forma de racismo, mas reco-
mendou que, em qualquer
manifestação, se “proteste
de forma segura”, sempre
com um metro de distância
e usando máscara facial.

No continente africano,
apesar de haver menos de 100
mil casos registados da Covid-
19, o número de novos doentes
continua a aumentar e a doença
a espalhar-se a mais regiões
onde ainda não existia.

África
O director executivo do Pro-
grama de Emergências Sani-
tárias da organização, Michael
Ryan, assinalou, entretanto,
que ainda não se pode falar
em “aceleração em massa” do
contágio em África, mas, para
falar de “forma muito realista,
pode explodir”.

Ryan salientou que ainda
há pouca disponibilidade de
testes em África, mas os sis-
temas de saúde também ainda
não foram assoberbados com
casos de Covid-19.

Tedros Ghebreyesus rei-
terou que os testes serológicos
que já estão a ser feitos em
alguns países e que medem
o nível de anticorpos que as
pessoas podem ter desenvol-
vido, por terem entrado em
contacto com o vírus, mos-
tram que o nível de imunidade
de grupo ainda é baixo e a
maioria da população ainda
é susceptível ao contágio.

TEDROS GHEBREYEUS

Pandemia está
a piorar no

mundo

REGIÃO NORTE  É A MAIS AFECTADA

África passa barreira dos 200 mil casos e contabiliza 5.530 mortos
Áfricapassou ontem a bar-
reira dos 200 mil casos de
Covid-19, contabilizando
mais de 203.880 infectados
pelo novo coronavírus, dos
quais 5.530 mortos, mais
196, segundo o Centro de
Controlo e Prevenção de
Doenças da União Africana
(África CDC).

Os mais recentes dados
da pandemia no continente
indicam que o número de
infec tados  passou  de
195 .875  para  203 .880
(+8.005). O número de
doentes recuperados é de

91.396, mais 5.328 do que
no dia anterior.

A região do continente
mais afectada pelo novo
coronavírus continua a
ser o Norte de África, com
2.337 mortos, em 58.134
casos. A África Austral é
a segunda região com mais
casos (56.011) e 1.190 mor-
tos, a maioria concentrada
na África do Sul, o país
com maior número de
casos  no  cont inente :
52.991 infectados e 1.162
mortos, mais 110 nas últi-
mas 24 horas.

A  Áfr ica  Oc identa l
regista 856 mortos e 44.220
infecções, a África Oriental
tem 696 vítimas mortais e
23.806 casos, enquanto na
África Central há 451 mor-
tos em 21.728 infecções.

O Egipto é o país com
mais mortos (1.306) em
36.829 infecções, seguindo-
se a África do Sul e depois
a Argélia, com 724 vítimas
mortais e 10.382 infectados.

Marrocos totaliza 210
vítimas mortais e 8.455
casos, a Nigéria regista 365
mortos e 13.464 infectados,

enquanto o Ghana tem 48
mortos e 10.201 casos.

Entre os países africanos
lusófonos, a Guiné-Bissau
é o que tem mais infecções,
com 1.389, registando 12
mortos. Cabo Verde tem
615 infecções e cinco mor-
tos e São Tomé e Príncipe
contabiliza 611 casos e 12
mortos. Moçambique conta
453 doentes infectados e
dois mortos.

A Guiné Equatorial, que
integra a Comunidade dos
Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), mantém há

vários dias 1.306 casos e
12  mortos ,  segundo  o
África CDC.

O pr imeiro  caso  de
Covid-19 em África surgiu
no Egipto, em 14 de Feve-
reiro, e a Nigéria foi o pri-
meiro da África subsaariana
a registar casos de infecção,
em 28 de Fevereiro.

A pandemia de Covid-
19 já provocou mais de 411
mil mortos e infectou mais
de 7,2 milhões de pessoas
em 196 países e territórios,
segundo o balanço feito
pela agência francesa AFP.

“O mundo 
não está 

preparado para 
a actual crise”



De vários países do mundo
chegam relatos de surtos da
Covid-19, localizados e clara-
mente associados a um acon-
tecimento ou doente específico,
que, em determinadas circuns-
tâncias, terá infectado dezenas
ou mesmo centenas de outros.
Esses relatos despertaram a
atenção dos cientistas e puseram
na ribalta dois novos termos a
ter em consideração na análise
da evolução epidemiológica
da pandemia: supertransmis-
sores e factor K. Já lá vamos.
De acordo com a Science,

cientistas da London School
of Hygiene & Tropical Medicine
criaram mesmo uma base de
dados com uma lista de casos
de “supertransmissão: um
surto num dormitório de tra-
balhadores migrantes em Sin-
gapura que chegou quase aos
800 casos; 80 infecções ligadas
a concertos ao vivo em Osaka,
no Japão; um foco de 65 casos
com origem em aulas de zumba
na Coreia do Sul, país onde a
tristemente célebre paciente
31 infectou cerca de uma cen-
tena de pessoas, em Fevereiro.
Lares de idosos, cruzeiros,

estâncias de esqui, igrejas,
funerais, hospitais, prisões e
festas privadas têm também
dado origem a focos de infecção
um pouco por todo o mundo,
que, se não forem detectados
a tempo, podem descontrolar
a situação, como aconteceu
na Itália, Espanha e Inglaterra
e está a ocorrer nos EUA e no
Brasil, por exemplo.
“Se conseguirmos prever

que circunstâncias estão a dar
origem a estes eventos (de
supertransmissão), os cálculos
mostram que podemos, de
facto, muito rapidamente, tra-
var a disseminação do vírus”
Segundo a prestigiada revista

científica, o novo coronavírus,
apesar de ter atingido propor-
ções pandémicas, parece atacar
particularmente grupos che-

gados de pessoas, uma ten-
dência que é considerada posi-
tiva pelos cientistas, porque
confirma a importância de
evitar aglomerações, em que
a “supertransmissão” terá mais
probabilidade de acontecer.
Prevenir e controlar surtos

em espaços como lares de ido-
sos, hospitais, prisões, locais
de trabalho ou bairros, por
exemplo, terá, de acordo com
os especialistas, um maior
impacto na diminuição dos
contágios do que restringir as
actividades ao ar livre, desde

que não impliquem concen-
tração de pessoas.
Até agora, o elemento chave

para analisar a evolução da
pandemia tem sido o RT, que
determina o número médio
de infecções causadas por cada
doente. Mas o que vários estu-
dos parecem indicar é que,
enquanto alguns doentes infec-
tam muitas pessoas, outros
parecem não ser transmissores.
Segundo Lloyd-Smith, “o
padrão consistente é que o
número mais comum é zero.
A maioria das pessoas não

transmitem o vírus”.
A razão por que isto acontece

ainda não é conhecida, mas
terá que ver como múltiplos
factores, desde a carga viral ao
sistema imunitário de cada um
e ao tipo de interacção que
estabelecem com os outros. A
verdade é que este facto levou
os cientistas a virarem-se para
outro indicador: o factor de
dispersão K, que descreve o
quanto a doença funciona por
surtos. Quanto mais baixo for
o factor de dispersão K, mais
a transmissão terá origem num

pequeno número de pessoas.
Ainda não se sabe o valor

do factor K no que ao novo
coronavírus diz respeito, mas,
segundo a Science, são muitos
os casos de surtos localizados,
em que uma pequena propor-
ção de pessoas é responsável
por uma grande proporção de
infecções. Adam Kucharski,
da London School of Hygiene
& Tropical Medicine, avança
uma estimativa: o factor K da
Covid-19 será de acordo com
o cientista de 0.1. “Provavel-
mente, cerca de 10 por cento

dos casos levam a 80 por cento
dos contágios”, diz à Science.
Os países que estão a con-

seguir controlar o vírus e estão
já em processo de desconfi-
namento, devem, segundo os
especialistas, ficar particu-
larmente alerta e vigilantes
em relação a acontecimentos
de supertransmissão, como
poderão ser, em Portugal, os
surtos no Seixal e na Azambuja,
por exemplo, porque, se não
forem controlados, podem
deitar a perder todas as con-
quistas e sacrifícios.

A principal especialista da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) na resposta ao novo
coronavírus recuou, terça-
feira últia, na sua afirmação
de que a transmissão do vírus
por pessoas assintomáticas é
“muito rara”. Afirma que não
é seguro que seja assim e
garante que não houve alte-
ração na política da OMS.

Maria Van Kerkhove, que
fez o comentário original numa
conferência de imprensa da
OMS, na segunda-feira, disse,
no dia seguinte, num briefing
semelhante, que se baseava
em apenas dois ou três estudos
e que era um “mal-enten-
dido” dizer que a transmis-
são assintomática é rara em
todo o mundo.

“Estava apenas a respon-
der a uma pergunta, não
estava a declarar uma política
da OMS ou algo do género”,
justificou a epidemiologista,
que é a responsável técnica
da OMS no controlo de doen-
ças infecciosas.

Van Kerkhove esclarece
que as estimativas de trans-
missão de pessoas sem sin-
tomas derivam principalmente

de modelos que podem não
fornecer uma representação
precisa. “Esta é uma grande
questão em aberto e con-
tinua a ser uma questão em
aberto”, disse.

Críticas
Muitos cientistas criticaram
fortemente a OMS por lançar
a confusão sobre o tema,
dadas as implicações com
políticas de combate à pan-
demia. Governos de todo o
mundo têm recomendado
máscaras faciais e medidas
de distanciamento social
por causa do risco de trans-
missão assintomática.

Vários cientistas disseram
que os comentários de Van
Kerkhove não reflectem a
investigação científica actual.

“Todas as melhores evi-
dências sugerem que pessoas
sem sintomas podem dis-
seminar rapidamente o
SARS-CoV-2, o vírus que
causa a Covid-19”, afirma-
ram cientistas do Instituto
Global de Saúde de Harvard,
em comunicado divulgado
na terça-feira, citado pelo
The New York Times.

“A comunicação de dados
preliminares sobre os prin-
cipais aspectos do coronavírus,
sem muito contexto, pode ter
um tremendo impacto nega-
tivo na maneira como o público
e os responsáveis por políticas
respondem à pandemia”, ana-
lisam, em tom crítico.

Um artigo amplamente
citado, publicado em Abril,
sugeriu que as pessoas são
mais infecciosas cerca de
dois dias antes do início dos
sintomas e estimou que 44%
das novas infecções são
resultado da transmissão de
pessoas que ainda não apre-
sentavam sintomas.

Na terça-feira, Van Ker-
khove e outros especialistas
d a  OMS  r e i t e r a r am  a
importância do distancia-
mento físico, higiene pes-
soal, testes, rastreamento,
quarentena e isolamento
no controlo da pandemia.

O debate sobre a transmis-
são aconteceu um dia depois
da OMS alertar que os casos
atingiram um novo pico global
num único dia - 136.000 no
domingo, com três quartos
em apenas 10 países.
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Condenado por
incendiar antena 5G
para travar Covid 

INGLATERRA

A ministrada Educação de
Madagá s ca r ,  R i j a s oa
Andriamanana, preparava-
se para encomendar dois
milhões de dólares em
doces para crianças em
idade escolar, que seriam
distribuídos nas escolas,
para atenuar o sabor de
uma infusão que é dada
para tratar a Covid-19.

Mas a encomenda não
chegou a ser feita. O Pre-
sidente do Madagáscar,
Andry Rajoelina, cancelou
o plano, apesar de ser ele
próprio quem tem promo-
vido o remédio à base de
ervas - a Covid-Organics
- como cura para o coro-
navírus.  Vários países afri-
canos continuam a importar
a Covid-Organics, na crença
de que ajuda a combater o
vírus, mas a Organização
Mundial da Saúde alertou
que não existe cura com-
provada. E a Academia
Nacional de Medicina do
Madagáscar também lan-
çou dúvidas sobre a eficácia
da bebida à base de arte-
mísia, alertando mesmo

que tem potencial para pre-
judicar a saúde.

O Presidente do Mada-
gáscar, Andry Rajoelina,
desdramatiza as críticas e
os alertas, dizendo que deri-
vam da atitude condescen-
dente do Ocidente em
relação à África.

“Se um país europeu
tivesse realmente desco-
berto esse remédio, haveria
muita dúvida? Acho que
não”, disse ao canal de notí-
cias France 24.

Quase  mil  casos  de
infecção por Covid-19
foram registados no país
e Rajoelina enfrenta criticas
pela forma como reagiu
ao surto. Confrontos eclo-
diram no  iníc io  desta
semana na cidade oriental
de Toamasina, onde sol-
dados foram enviados para
garantir o cumprimento
das medidas de saúde.

A agitação foi desenca-
deada após um vendedor de
rua ter sido espancado pelas
forças de segurança. Os poli-
ciais negaram ter cometido
qualquer violência.

Os supertransmissores: 
o factor K e a importância de 
os conhecer para travar o vírus

Além do RT, indicador que já entrou no nosso léxico e que mede o
número de pessoas que cada doente, em média, infecta, há outro factor

a que os cientistas estão a começar a prestar atenção. O factor de
dispersão K associa o surgimento de surtos localizados a

supertransmissores, uma pessoa que pode estar na origem de centenas
de infecções. O que está agora a ser estudado é o peso que estes têm na
transmissão do novo coronavírus. O artigo é do Diário de Notícias

LARES DE IDOSOS, IGREJAS, FUNERAIS, HOSPITAIS 
OU PRISÕES SÃO LUGARES DE RISCO

Um homem foi condenado
a três anos de prisão, na
Inglaterra, depois de ter sido
considerado culpado de
incendiar uma antena 5G,
alegando temer que a tec-
nologia fosse perigosa e espa-
lhasse o novo coronavírus.

Michael Whitty, 47 anos,
realizou pesquisas na Internet
a teorias que ligavam o 5G ao
novo coronavírus antes de
atear fogo na caixa de equi-
pamentos de uma antena da
Vodafone em Kirkby, Mer-
seyside. O pai de três filhos
declarou-se culpado no Liver-
pool Crown Court pelo ataque
do mês passado. “Na minha
opinião, há aqui um alto grau
de planeamento e premedi-
tação”, disse o juiz Thomas
Teague, segunda-feira, antes
de ditar a sentença.

“Houve uso de acendalhas
e, no sentido de que o objec-
tivo era colocar a antena fora
de acção, houve a intenção
de causar danos muito graves
à propriedade”.

Quando a polícia revistou
a casa, as acendalhas domés-
ticas de Whitty foram encon-
tradas e a análise do seu telefone
mostrou que tinha realizado
buscas pela tecnologia 5G.

MADAGÁSCAR

Ministra da Educação é demitida
por querer gastar 1,8 milhões 
de euros em chupa-chupas

OMS recua na “rara”
transmissão por assintomáticos

“FOI UM MAL ENTENDIDO”
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Diz-se que o tempo é o melhor mestre e que, como ocorre sempre,
propensos a errar duas vezes estão aqueles que não prestam atenção aos
sinais dos tempos. 

A pandemia da Covid-19 acarretou desafios monumentais a todos, em
todo o mundo e, em muitos casos, a ausência de informações precisas
sobre a evolução da doença, contágios e fármacos acabou por jogar um
papel negativo. 

Em Angola, inicialmente, muitas foram as informações desencontradas
sobre a actuação do vírus, com algumas "vozes autorizadas" a fazer previsões
dantescas sobre a fase do chamado pico da doença.  Os especialistas apontavam
para números que, olhando hoje para trás, podemos dizer que apenas serviram
para alarmar a sociedade. Dizia-se, por volta do mês de Março, não se sabe
bem sob que bases de cálculos, que Angola estaria com cerca de 10 mil casos
até ao mês corrente, previsão exagerada  que se mostra, hoje, falsa. Na verdade,
uma das ilações que se pode retirar dessa realidade tem a ver com o facto de
que não dominamos completamente toda a informação relacionada com a
Covid-19. Não será exagerado dizer que, embora tudo esteja sob controlo por
parte das equipas médicas e de enfermeiros, com a liderança do grupo mul-
tissectorial, muito sobre a Covid-19 está a acabar por ser um aprendizado de
cada dia. A forma como a doença evolui, como decorre a cadeia de contágio
local, acompanhada das recuperações que se notam, deve continuar como
casos de estudo, de apertado controlo e de aprendizagem contínua. 

É verdade que não se pode negar o esforço titânico que as autoridades, a
todos os níveis, fazem no sentido de um melhor acompanhamento e controlo
dos actuais níveis de infecção que o país regista até agora. A gestão da Covid-
19, por parte das instituições do Estado, de acordo com o relatório das
actividades, aprovado pela Assembleia Nacional, está a ser feita com os
resultados positivos. 

Independentemente das eventuais falhas e alguns incumprimentos por
parte das populações em acatar completamente todas as orientações dos su-
cessivos decretos sobre a conjuntura actual, não se pode minimizar o papel
que está a ser exercido pelas famílias e pessoas singulares.  Estamos todos a
procurar  aprender a conviver com "o novo normal" da conjuntura actual que
tende a ser a realidade provocada pela pandemia. 

O importante é que sejamos capazes de irmos monitorizando a situação
concreta de Angola, sem prejuízo para as ajudas internacionais e  as recomen-
dações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para a obtenção dos melhores
resultados. As ajudas são sempre bem-vindas, mas, não há dúvidas, de que
urge igualmente aprimorar as condições de certificação do que chega ao país,
nesta fase particular de combate à Covid-19. De facto, uma das apostas das
autoridades, nesta altura em que a defesa do bem vida se afigura como o fim
último de todas as diligências, deve passar pela certificação do material de
biossegurança que entra no país. O recomendável, que tende já a ocorrer,
passa por encarar a Covid-19 como uma realidade com a qual passaremos a
lidar por mais tempo. 

EDITORIAL

C A R T A S  D O S  L E I T O R E S

IMAGEM DO DIA

A gestão da Covid-19 e o tempo 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Víctor Silva (presidente)

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
Caetano Pedro da Conceição Júnior

José Alberto Domingos
Rui André Marques Upalavela

Luena Kassonde Ross Guinapo

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS
Filomeno Jorge Manaças 

Mateus Francisco João dos Santos Júnior

DIRECTOR: 
Víctor Silva

DIRECTOR-ADJUNTO: 
Caetano Júnior

DIRECTOR EXECUTIVO: 
Guilhermino Alberto 

EDITOR EXECUTIVO: 
Diogo Paixão

SUB-EDITOR EXECUTIVO: 
Cândido Bessa

GRANDE REPÓRTER: 
Luísa Rogério 

EDITORIAS: 
POLÍTICA: 

Bernardino Manje (editor-chefe), 
Fonseca Bengui (subeditor) e Santos Vilola (subeditor)

Adelina Inácio, João Dias, Edna Dala, 
Garrido Fragoso e Gabriel Bunga 

OPINIÃO: 
Ambrósio Clemente (editor-chefe), Faustino Henrique (subeditor)

SOCIEDADE: 
Nhuca Júnior (editor), 
Alberto Pegado (editor), 
José Meireles (editor), 

Rodrigues Cambala, André da Costa, Kilssia Ferreira, Manuela Gomes,
Augusto Cuteta, Alexa Sonhi, César André, César Esteves, Edivaldo Cristóvão, 

Carla Bumba e Mazarino da Cunha
REGIÕES: 

Sérgio Chivaca (editor-chefe), 
Béu Pombal (subeditor), 

Filipe Eduardo
ECONOMIA: 

Cristóvão Neto (editor-chefe),
Armando Estrela (subeditor), 

Ana Paulo, Kátia Ramos, Madalena José, Natacha Roberto e Victorino Joaquim
MUNDO: 

Bernardino Fançony (editor-chefe), António Canepa 

DESPORTO: 
Amândio Clemente (editor-chefe), 

Anaximandro Magalhães (subeditor), António Cristóvão, 
Armindo Pereira, Teresa Luís, Vivaldo Eduardo, 
António de Brito, Honorato Silva, Job Franco

CULTURA: 
António Bequengue (editor-chefe), Adriano Melo (subeditor), 

Francisco Pedro (subeditor), Amilda dos Santos, Manuel Albano, 
Mário Cohen e Roque Silva
GENTE E FIM-DE-SEMANA: 
António Cruz (editor-chefe), 

Isaquiel Cori (editor)

Edna Cauxeiro (subeditora), 
Ferraz Neto (subeditor) e Pereira Dinis

EDIÇÕES ESPECIAIS: 
Adalberto Ceita, André dos Anjos, Domingos dos Santos,

Leonel Kassana e Yara Simão

FOTOGRAFIA: 
Kindala Manuel (editor-chefe), 

José Cola (editor),
Dombele Bernardo, Domingos Cadência, Eduardo Pedro, João Gomes, 

Maria Augusta, Miqueias Machangongo, Mota Ambrósio, Paulo Mulaza, Kindala
Manuel, Santos Pedro, Agostinho Narciso, Vigas da Purificação, Contreira Pipas

CORRESPONDENTES PROVINCIAIS: 
Adão Diogo (Lunda-Sul), 

Bernardo Capita (Cabinda), 
João Mavinga (Zaire), 

Vladimir Prata (Namibe), 
Esídoro Natalício (Cuanza-Norte), 

Luís Pedro (Cuanza-Sul), 
Pedro Bica (Bengo),

Francisco Curinhingana (Malanje) 
Miguel Ângelo (Huambo), 
João Constantino (Bié),
José Chaves (Andulo),

Jaime Azulay (Benguela), 
Jesus Silva (Lobito), 

Estanislau Costa (Huíla), 
Joaquim Aguiar (Lunda-Norte), 

Silvino Paulo (Uíge), 
Lourenço Manuel (Cuando Cubango), 

Quinito Kanhamei (Cunene), 
Samuel António (Moxico), 

PAGINAÇÃO E ARTE: 
Salvador Escórcio (Editor), Soares Neto, Eugénia Victor, Augusta Lucéu, Tomás Cruz,

Noé Pungue, Evaristo Sacupalica, João Augusto, Josefa Abreu, Maria Messele, 
Alberto Bumba, Inês Quingando, Margarida Zilungo, Maria da Silva, António Saldanha,
Henrique Faztudo, António Quipuna, Raúl Geremias, Ana Paula Dias , Isabel Fragão,
Manuel Cassinda, Francisco da Silva, Rui Jacinto, Bruno Bernardo, Luquemba Pedro

CARTOON E ILUSTRAÇÃO:
Armando Pululo e Casemiro Pedro

COPY DESK: 
Rui Ramos, Arlindo Soares e Esperança Vieira Dias

O Jornal de Angola 
utiliza os serviços da ANGOP, AFP, Reuters, EFE e Prensa Latina

PUBLICIDADE: 
(+244) 937 550 262 

(+244) 949 770 006 e-mail: publicidade@jornaldeangola.com

Apesar do Estado de Calamidade, basicamente,  recomendar  prudência e calma, há quem tenha optado
pelo contrário, excedendo a velocidade, tal como ilustra a foto tirada em Viana, junto à Estrada de Catete

PROPRIEDADE
Edições Novembro, E.P.

SEDE: 
Rua Rainha Ginga, 12-26 
Caixa Postal 1312 - Luanda
Redacção: 222 020 174 

Telefone geral (PBX): 222 333 344
Fax: 222 336 073 

Telegramas: Proangola
Presidente Bolsonaro 
De contradições em contradições, o
Presidente do Brasil parece relutante
em reconhecer agora que, a chamada
"gripizinha", está a ser fatal em todo
o país. Quando ameaçou retirar o
Brasil da Organização Mundial da
Saúde (OMS), parece que não tinha
noção nenhuma sobre as implicações,
sobretudo sociais e médicas, que re-
sultariam de tais medidas. Mas fe-
lizmente como não possui maioria
no Parlamento bicameral brasileiro,
não há dúvidas de que não vai con-
seguir os seus intentos. Trata-se de
uma contradição da parte do Presi-
dente Bolsonaro,  na medida em que
o mesmo dificilmente vai conseguir
retirar o Brasil da OMS.  Em tempos,
tinha prometido também que expul-
saria os médicos cubanos, que nunca
mais os contrataria para trabalharem
no Brasil e que o país daria conta
dos seus problemas. Recentemente,
chovem informações segundo as
quais os médicos cubanos estão de
volta ao Brasil, país onde a Medicina
"made in Cuba" deixou as suas mar-
cas e não podem ser minimizadas,
nem por qualquer extremista. Por
mais que se seja anti Cuba ou que se
não goste do profissionalismo do
pessoal médico cubano, uma coisa
é certa para o Brasil, a República de
Cuba está em condições de preencher
parte do vazio relacionado com o
défice de médicos que o Brasil tem.

Não são os aliados americanos que
vão enviar técnicos de saúde que,
podem até ser bons, mas nada en-
tendem sobre a Medicina Tropical
tanto quanto os técnicos cubanos. E
nem é uma realidade, o défice de
médicos no Brasil e a disponibilidade
para trabalhar em áreas remotas do
país, que o Presidente Bolsonaro re-
solve, mesmo com vários mandatos
consecutivos. Afinal, Cuba tem co-
nhecimento e ciência médica avan-
çada quando se trata da Medicina
Tropical, uma área que muito tem a
ver com o Brasil. Quanto à Covid-
19, enquanto as autoridades brasi-
leiras continuarem a ignorar ou mi-
nimizar a doença, não há dúvidas
de que o Brasil corre o risco sério de
se tornar no epicentro de contágios
e mortes. Era bom dar-se mais voz
à ciência e aos especialistas, em vez
da excessiva politização que está
apenas a acabar por pesar negati-
vamente em muitas famílias, comu-
nidades e empresas. Espero que os
eleitores brasileiros retirem as me-
lhores ilações possíveis para que, na
próxima eleição, tomem "medidas

eleitorais" mais responsáveis em no-
me do bem-estar de todos. 
FRANCISCO CORREIA
Gamek Direita

Estrada Viana-Zango 
Vivo em Viana Sanzala e uso com
regularidade a estrada que liga Viana
ao distrito do Zango,  que se encontra
com numerosos buracos, depois da
intervenção sofrida há cerca de dois
anos. O serviço de “tapa buraco” feito
não contribuiu para melhorar a con-
dição da via. A iniciativa tinha boa
nota, na medida em que permitiu
um maior fluxo de automóveis e com
a serenidade que a estrada impunha.
Hoje, parece que os buracos pioraram
sobremaneira  por causa das  chuvas.
As  enxurradas acabaram por  “apro-
fundar” as crateras sobre a estrada,
abalando seriamente a condução
dos automobilistas. Espero que quem
de direito intervenha o mais urgente
possível aqui, como nas outras artérias
de Luanda com a mesma situação.
Prefiro apontar outras realidades
para que não  me  acusem de estar a
apontar o dedo a alguém. 
As obras de tapa buraco deviam sem-
pre  obedecer a um calendário de in-
tervenção e acompanhamento. Tapar
buraco e ir-se embora sem um mí-
nimo cuidado para, regularmente,
acompanhar , é igual a zero.  
ADOLFO SAMONDO 
Viana Sanzala 

ESCREVA-NOS 
Cartas recebidas na

Rua Rainha Ginga, 12-26 
Caixa Postal 1312 - Luanda

ou por e-mail: 

escrevaconnoscoJA@gmail.com
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“Defendemos que,
para consolidar e
construir a paz, 

as Nações Unidas, 
a União Africana (UA),

a Comunidade
Económica dos

Estados da África
Central (CEEAC) 

e seus instrumentos
devem estar

disponíveis para todas
as partes trabalharem
ao serviço da mesma”

Maria de Jesus Ferreira,
Representante permanente de Angola

junto da ONU

“É uma crise que
permitiu também
mostrar a parte
da oportunidade.

O desenvolvimento é
também uma questão

de mudança de
mentalidade e não foi
fácil, gradualmente,
caminhar no sentido

de os africanos
perceberem que é

possível e necessário
criar cadeias de valor
e começar a fabricar
muitas coisas em
África para criar

empregos e
capacidade industrial”

Paulo Gomes, 
Director-executivo da AfroChampions

Iniciative e representa o sector
privado no Fundo de Resposta 

à Covid-19

“Há que consumir 
o que produzimos.

Produzir o que menos
gasta em sementes 
e outros factores 

de produção 
e embalar os produtos

no que for 
mais económico 

e amigo do ambiente.
Não há recursos para
luxos. Todos temos 
de gastar o mínimo 
ao comermos. Afinal,

grande parte 
da população perdeu 
o poder de compra. Se
queremos sobreviver,
enquanto empresas,
temos de adequar 
os nossos produtos

alimentares 
à capacidade 

de pagamento dos
nossos clientes”

José Macedo,
Director-geral da empresa

“Agropromotora Angola”, dedicada a
estudos, projectos e investimentos

agrícolas e agro-industriais 

C I T A Ç Õ E S

A Lógica do Cão Vadio...

Luciano Rocha

ESTÓRIAS
DE ONTEM E HOJE

A facilidade com que certas pessoas, na hora de assumirem respon-
sabilidades, atiram-nas para o lado, como se as  funções que
aceitaram livremente assumir fossem apenas para terem o salário
e mordomias, é confrangedora.

As funções que se assumem, sejam a que nível for, implicam o
assumir de responsabilidades de tudo quanto elas exigem, o que,
entre nós, infelizmente, cada vez mais, é ignorado, como atestam
casos frequentes, a revelarem que não basta apregoar a importância
de recuperar - ou incutir? - valores cívicos que qualquer sociedade
exige aos quais estão vedados subterfúgios, como o desconhecimento,
aproveitamentos de  brechas na lei, “fugas para a frente”. 

“Quem não deve, não teme”, diz um adágio que deve ser lembrado
àqueles que fogem das obrigações que assumiram de livre vontade
- quando não com cunhas movidas quase sempre pelo nepotismo,
mesmo que encapotado - e na hora do aperto tentam escudar-se
em desculpas desconexas, na tentativa de conservarem cargos que,
comprovadamente, não merecem, em vez de se demitirem. É uma
questão de honra e quem a não tem não pode ser líder. 

Se uma instituição pública,
por exemplo, é alvo de roubo
interno de dinheiros, quem
tem a incumbência de zelar
pelo seu funcionamento não
se pode ficar pelas lamenta-
ções, menos ainda ficar-se pela
revelação das verbas astronó-
micas necessárias para a man-
ter a funcionar, sem pedir des-
culpa aos contribuintes, a maio-
ria dos quais mal ganha para
o dia-a-dia, que são quem as
vai repor, em vez de se demitir.  

Entre os valores a incutir
entre nós conta-se o da “cul-
tura da demissão”, que pode
ser comprovativo de honradez
de quem não aceitou funções
na mira de vida folgada, ao
contrário  dos incapazes de
se demitirem, preferindo que
os demitam, para poderem,
ainda por cima, passar por ví-
timas, perseguidos. 

A maioria dos angolanos
conhece de cor e salteado os
reflexos das pilhagens ao erá-
rio. Provou-os e continua a
senti-los na carne e na alma.
Lembrados, agora, mais acen-
tuadamente, pela pandemia
de Covide-19, que faz sobres-
sair, em todos os sectores,
sem excepção, o que já po-
díamos ter e ainda temos para
estar melhor preparados para
a enfrentar. 

Não fosse o grupo de desonrados a hipotecar-nos presente e
futuro,  estávamos melhor preparados para o combate à pandemia,
sem nos podermos esquecer das outras doenças, algumas, igualmente,
mortais, nem a crise económica que se agudiza e nos vai fazer
começar, outra vez, tudo de novo, para   acabarmos com as negociatas
dos que continuam cá dentro e dos que estão lá fora, ambos a
esgrimir argumentos de mentiras,  raivas e medos.

Tivessem, quer uns, quer outros, conhecido um dia o sentimento
de honra, não teriam optado pela “fuga para a frente” de epílogo
sombrio. Por que insistem então em prossegui-la? Talvez por terem
aprendido que “quem não deve não teme” e, apesar de querem
aparentar o poder que lhes permitiu pensar estarem imunes ao
castigo, têm medo e muito! Por saberem o que devem ao povo que
renegaram. Essa a razão pela qual continuam desesperadamente
em fuga. Uns lá fora, outros cá dentro, servindo-se de cumplicidades
e brechas  na lei. 

O medo dos que estão lá fora e os de cá de dentro é enorme. Tão
grande como a desvergonha e a desonra que lhes moldam os sen-
timentos. É por estas causas que fogem à justiça, mesmo sabendo
que o angolano comum já os condenou ao desprezo. O mesmo sen-
timento, aliás, que nutre pelos que não assumem as responsabilidades
que aceitaram de bom grado, mas esquivam-se a elas na hora de
prestarem contas. No fundo, são estranhas formas de viver. Com
medo e sem honra.

Estranhas formas 
de viver

Em 2009, escrevi um texto sobre “O bicho
homem e o bicho cão” quando, e por ironia,
vi ambos urinarem quase juntos nas ruínas
de um velho restaurante da Ilha de Luanda.
Mais do que a “ofensa à regras de higiene e à
saúde pública”, aqui inimputáveis ao pobre
cão vadio, ficou a humilhação humana de ver
um homem e um cão sem dono colocados
como “Farinha do mesmo saco!”

Onze anos passados, revejo aquele quadro
em diferentes perspectivas. Por um lado, com
a dor de quem vê a sua terra comparada a um
urinol; por outro, um choque para quem faz
da Ilha de Luanda um espaço de passeio,
turismo e lazer; por último, a reacção do moto-
rista interpelado em cada cruzamento, mas
incrédulo por ver seres humanos violando
regras de higiene como se fossem um animal
sem dono. 

É triste chegar a esta con-
clusão, mas Luanda parece
a cidade onde é permitido
urinar impunemente na via
pública, enquanto dezenas
de motoristas  e viaturas mal
estacionadas são exemplar-
mente multados, todos os
dias! Tive a oportunidade de
observar e recolher evidências,
incluindo fotos e  vídeos,
durante o estado de emer-
gência que foi decretado para
a defesa da saúde pública e
da vida dos angolanos.

“Wuiy...!,Num faz isso. Há
uma pandemia e estás a mijar
na rua?”

“...!?”, a resposta de um
deles foi cara trancada e um
encolher de ombros.

Já é muito bom ver pessoas
com máscaras, álcool gel e
medidas de protecção, gene-
ralizadas. Mas, o coronavírus
também infecta os teimosos
e eles estão entre nós. Depois,
alastra-se num abrir e fechar
de olhos. Infelizmente, as pes-
soas com ombros largos e ouvi-
dos moucos ignoram que isso
possa acontecer. Em países
poderosos como os EUA e a
Rússia, há relatos sobre milhares de infecções
por dia; no Amazonas, Brasil, os índios são
enterrados às dezenas. Em Angola pedimos
a Deus que nos acuda e à mãe Natureza que
não seja negra às portas do cacimbo...!  

Pergunto se a lógica do cão vadio pode
servir de parábola, numa história que nos
ensine a viver melhor e mais saudáveis, con-
vencendo quem não quer ouvir.

O cão vadio só obedece ao instinto. Um cien-
tista russo, Ivan Pavlov, estudou este fenómeno
ao qual chamou “Reflexo Condicionado”.Mas,
o cão não lê e aqui está o problema! Ele só tem
cabeça para comer, mijar e farejar odores no
lixo onde descobre mais sustento para satisfazer
instintos e gulodices. O cão vadio nunca “Fica
Em Casa”, excepto se o cão grande, chefe de
matilha, ou alguma outra ameaça mais forte,
lhe coçar o pêlo... Para vencer a resistência
de um cão vadio é preciso criar barreiras,
assim como medidas capazes de levá-lo a um
beco sem saída! Se é verdade que o cão vadio
ataca os fracos, também é evidente que ele
tem um ponto mais fraco que é fatal: enco-
lhe-se e foge do odor dos grandes, com o rabo
entre as pernas! 

- Unhão, unhão, unhão..., aqui ladra o chefe
Cão Vadio! Aviso a todos para se portarem
bem porque hoje vai haver Cão Grande na

rua! Por favor, não me estraguem o negócio.
-, amedrontado, pede boas maneiras aos com-
panheiros do quarteirão!

Nesse dia, alguém vai dizer que tudo está
bem e todos ficam bem com todos! Come-se,
bebe-se e a publicidade ajuda. A lógica do
cão vadio tem dessas regras. Como ninguém
lê, ninguém está autorizado a escrever sobre
o quarteirão do animal vadio. Diz-se tudo nos
corredores, e basta! Mas, quando o cão grande
passa, silêncio! É a vez de se ouvir o vento, os
búzios, os tambores, os papagaios, há dança
de muquixes, cala-se a língua da Kianda e agi-
tam-se as calemas na praia... Ninguém mais
corre atrás de outra melhor notícia. Dizem
que é a “Lei do Conforto”, mas discordo total-
mente... porque sinto o desconforto da urina
quando se anda a pé pelas ruas de Luanda! 

Infelizmente, e retomo a triste conclusão
dos 11 anos passados, continua
a haver muito homem-cão,
assim, entre nós: mija como
quer, faz-nos dançar como lhe
apetece e só vai entrar nos
eixos quando sentir o odor
pesado de um Cão Grande.

E porquê...?
Porque ele “sabo” - não

sabe nada! - que apenas este,
e mais ninguém, tem poder
para lhe  morder  até  não
suportar mais! 

“A C-19 pode matar, fiquem
em casa”, em Angola as crian-
ças de 5 anos repetem este
refrão, pela ponta de língua.
Mas os “Cães vadios...” não
ouvem e não vale a pena!

Espero que ninguém se con-
funda. A lógica do raciocínio
do cão vadio não é exclusiva
a este ou àquele individuo,
como seria a impressão digital
ou o ADN. Essa lógica não tem
traços de nacionalidade. É
“Corona”, universal e sem fron-
teiras. A parábola, sobre a
lógica do cão vadio, tem uma
réplica quando se observa o
“Diktat” nas Relações Interna-
cionais. Aqui, o suposto Cão
Grande é retratado na carica-

tura de uma personagem real que impõe a
sua força com uma bandeira às costas. Mas,
para mostrar que há cães que são “Farinha
de outro saco”, proponho uma leitura sobre
“O Cão de Família”, na próxima semana. Hoje,
espero ter dito quase tudo e fico por aqui...  

VISÃO

Tazuary Nkeita  

A parábola, sobre
a lógica do cão
vadio, tem uma
réplica quando
se observa o
“Diktat” nas
Relações

Internacionais.
Aqui, o suposto
Cão Grande é
retratado na
caricatura de
uma personagem
real que impõe
a sua força com
uma bandeira 
às costas

O medo dos que estão
lá fora e os de cá
de dentro é enorme.
Tão grande como
a desvergonha e a
desonra que lhes molda
os sentimentos. É por
estas causas que fogem
à justiça, mesmo
sabendo que o angolano
comum já os condenou
ao desprezo. O mesmo
sentimento, aliás,
que nutre pelos
que não assumem as
responsabilidades que
aceitaram de bom grado,
mas esquivam-se a elas
na hora de prestarem
contas. No fundo,
são estranhas formas
de viver. Com medo 
e sem honra
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REPÚBLICA DE ANGOLA
GABINETE DE OBRAS ESPECIAIS

Concurso Limitado por Prévia Qualificação n.º 02/GOE/2020
O Gabinete de Obras Especiais vem tornar público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º e do
Anexo VIII, da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos, que está relançado o Concurso Li-
mitado por Prévia Qualificação para a Elaboração do Projecto de Execução do Memorial às Vítimas dos
Conflitos Políticos.
1.    Dados da Entidade Pública Contratante (EPC)
1.1. Designação (UO): Gabinete de Obras Especiais
1.2. Endereço: Complexo Protocolar do Morro da Luz, Estrada da Samba s/n - Caixa postal 1051.
1.3. Localidade: Distrito Urbano da Maianga, Província de Luanda.
1.4. Telefone: 912 222 653 / 912 222 654 / 222 016 681 / 222 016 682
1.5. Correio electrónico: projecto.executivo.mvcp@gmail.com

2. Informações relativas ao contrato
2.1. Tipo de Contrato: Prestação de serviço.
2.2. Local da realização da obra: Encosta da Boavista, Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda.
2.3. O concurso implica a celebração de um contrato público: Sim.
2.4. O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras: Não.
2.5. Prazo de execução do contrato: Até 45 dias

3.    Informações relativas aos candidatos
3.1. Requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira, conforme programa do concurso.
3.2. Documentos destinados à comprovação da capacidade técnica e financeira do candidato, conforme pro-
grama do concurso.

4. Critério de adjudicação: Proposta economicamente mais vantajosa.

5. Processo
5.1. Valor da aquisição das peças do procedimento: Kz 150.000,00, mediante a apresentação do comprova-
tivo de depósito do documento de arrecadação de receita (DAR) na Conta Única do Tesouro junto das re-
partições fiscais, utilizando o NIF 5000317144. 
5.2. Prazo limite de aquisição das peças
Data: Até ao dia 15 de Junho de 2020.
Hora: 12h00.
5.3. Após o pagamento do valor referente a aquisição das peças do procedimento, o candidato deve apre-
sentar o referido comprovativo à EPC e enviar obrigatoriamente o seu endereço electrónico e contacto tele-
fónico para o endereço electrónico indicado no ponto 1.5 do presente anúncio, sendo este último o único
meio válido para a comunicação no âmbito deste concurso.
5.4. Prazo para apresentação das candidaturas
Data: Até ao dia 19 de Junho de 2020.
Hora: 15h00.
5.5. Valor da caução definitiva 15% do preço global da proposta.

6. Informações Complementares
Toda a informação sobre o concurso deverá ser adquirida no endereço indicado no ponto 1 do presente
anúncio.

Gabinete de Obras Especiais, em Luanda, 09 de Junho de 2020.
Leonel Pinto da Cruz (5351)

ASSEMBLEIA-GERAL
CONVOCATÓRIA

De harmonia com o disposto na lei, mormente o art.º 275º da Lei nº1/04 de 13 de feve-
reiro – Lei das sociedades comerciais e nos estatutos, convoco os sócios da sociedade,
para uma reunião em Assembleia-Geral no próximo dia 26 de Junho de 2020, pelas 15
horas na sede da sociedade, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
1- Proceder a apreciação anual da situação da sociedade, de harmonia com o disposto
no art.294º da Lei nº 1/04 de 13 de Fevereiro – Lei das sociedades comerciais.
2- Apreciar as grandes orientações estratégicas da sociedade para o triénio 2020 - 2022

INFORMAÇĂO AOS ACCIONISTAS
Elementos informativos à disposição dos accionistas na sede social

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas, encontram-se à 
disposição para consulta dos sócios na sede da sociedade e durante as horas de 
expediente.

Menongue, 26 de Maio de 2020.

MULTI – IDEIAS SERVICE, LDA
Comercio geral, Civil, Representações & serviços, Import-Export Lda.
BPC 0521-0760886-011 , BFA 1801 – 32470803 – 30 – 001, BIC 1801 – 11786222 – 10 – 001
Contribuinte nº 5151003070, Capital social AOA: 21.000,00 (Vinte e um Mil kwanzas)
Cuando Cubango - Menongue

(5403)

GRANITOS, MÁRMORE E OUTROS

Nova loja no Morro Bento, em frente ao retorno da Multiperfil

BANCADAS DE COZINHA - SOLEIRAS - LADRILHOS - PEDRA NATURAL - 
CALÇADAS - CAMPAS - JAZIGOS - GRAVAÇÕES

CHURRASQUEIRAS - FORNOS
Artigos de Jardim
Fábrica: Estrada de Viana, Km 25
Tel. (+244) 946 600 163– 938422420 / 
Email: GERAL@LADYSTONE-ANGOLA.COM

(5124)

REPUBLICA  DE ANGOLA
MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

INSTITUTO GEOGRAFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO CUANZA-SUL

EDITAL Nº 24 /2020
PROCESSO DE CONCESSÃO Nº26-CS/20

Tendo a empresa Helder  Silva & Filhos Lda, requerido o direito de superficie de uma par-
cela de terreno rual com uma area de 200 ha (Duzentos hectares), onde sera implementado
um projecto Agro-pecuario, localizado na Provincia do Cuanza-Sul , Municipio da Quibala,
Comuna do Cariango , a uma distancia de 3000(Tres mil) metros a Norte, do bairro de
Mbanza  Cariango.

Feita a Demarcação Provisoria a mesma ficou com as seguintes confrontações: a Norte- com
o terreno demarcado pelo empresa Organizações  Antonio  Lucas, a Sul- com uma picada, a
Este- com terreno de terceiro não cadastrado, e a Oeste- com o rio Muamua.

São por este meio convocadas todas as pessoas que se julgarem com direitos sobre o mesmo
terreno, a virem comprova-lo neste Instituto Geografico e Cadastral de Angola, no prazo de 30
dias a cantar da data da publicação deste Edital.

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO INTITUTO GEOGRAFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DO CUANZA-SUL, EM SUMBE, AOS 28 DE MAIO DE 2020.

O CHEFE DE DEPARTAMENTO
BERNARDO MANECO

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO CUANZA-SUL

EDITAL  N.º  22/2020
PROCESSO DE CONCESSÃO N.º 27-CS/20

Tendo a empresa ORGANIZAÇÕES ANTÓNIO LUCAS LDA, requerido o direito de superfície
de uma parcela de terreno rual com uma área de 188 ha (Centro e oitenta e oito hectares), onde
será implementado um projecto Agro-pecuário, localizado na Província do Cuanza-Sul , Muni-
cípio da Quibala, Comuna do Cariango , a uma distância de 3000 (Três mil) metros a Norte , do
bairro de Mbanza Cariango.

Feita a Demarcação provisória, a mesma ficou com as seguintes confrontações: a Norte - com
terreno de terceiro não cadastrado, a Sul - com o terreno demarcado pela empresa Hélder Silva
& Filhos Lda, a Este - com terreno de terceiro não cadastrado, e a Oeste - com Muamua.

São, por este meio, convocardas todas as pessoas que se julgarem com direitos sobre o mesmo
terreno, a virem compravá-lo neste Instituto Geográfico e Cadastral de Angola , no prazo de 30
dias a cantar da data da publicação deste Edital.

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DO CUANZA-SUL, EM SUMBE, AOS 28 DE MAIO DE 2020.

O CHEFE DE DEPARTAMENTO
BERNARDO MANECO

REPUBLICA DE ANGOLA
MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

INSTITUTO GEOGRAFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMANTO PROVINCIAL DO CUAZA-SUL

EDITAL Nº 23 /2020
PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 25-CS/20

Tendo a empresa Helder Silva & Filhos Lda, requerido o direito de superficie de uma
parcela de terreno rual com uma area de 22 ha ( Vinte e Dois hectares),onde sera im-
plementado um projecto Agro- pecuario , localizado na Província do Cunza-Sul, Muni-
cipio da  Cela, Comuna de Kissanga Kungo, a uma distancia de 2000(Dois mil) metros
a Norte, do bairro de Ngola Cassonga.

Feita a Demarcação provisória a mesma ficou com as seguintes confrontações: a Norte-
com terreno de terceiro não cadastrado, a Sul - com uma picada, a Este com terreno
de terceiro não cadastrado, e a Oeste com uma picada.

São por este meio convocadas todas as pessoas que se julgarem com direitos sobre o
mesmo terreno, a virem comprova-lo neste Instituto Geográfico e Cadastral de Angola,
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste  Edital.

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO INSTITUTO GEOGRAFICO E CADASTRAL DE
ANGOLA DO CUANZA-SUL, EM SUMBE, AOS 28 DE MAIO DE 2020.

O CHEFE DE DEPARTAMENTO
BERNARDO MANECO

(5457)

(5457a)

(5457b)
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REPÚBLICA DE ANGOLA
GOVERNO DA PROVÍNCIA DO HUAMBO

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CACHIUNGO

Anúncio de Abertura de Procedimento de Concurso Público 
(n.° 1 do artigo 69.° da Lei dos Contratos Públicos)

Concurso Público n.º 001/2020

A Administração Municipal do Cachiungo, vem tornar público, nos termos do dis-
posto no n.° 1 do artigo 69.° e do Anexo VI, da Lei n.° 9/16, de 16 de Junho - Lei
dos Contratos Públicos, que no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos
Municípios (PIIM), está aberto o Concurso Público para as seguintes empreitadas: 

I. Concepção e Requalificação e Extensão da Rede Eléctrica na Sede do Muni-
cípio do Cachiungo;

II. Concepção e Requalificação e Extensão da Rede Eléctrica nas Sedes das Co-
munas da Chinhama e do Chiumbo, Município do Cachiungo; 

III. Construção de um Novo Cemitério Municipal, na Sede do Município do Ca-
chiungo;

IV. Aquisição de 2 (dois) Grupos Geradores a partir de 500kva a cada, incluindo
a sua respectiva instalação em sistema paralelo com sincronizador e a instalação
do sistema de alimentação com reservatório metálico de 20.000 litros de gasóleo,
na  Central Térmica da Sede Municipal;

V. Aquisição de 2 (dois) Grupos Geradores a partir de 150kva a cada, incluindo
a instalação do sistema de alimentação com reservatório metálico de 5.000 litros
de gasóleo para cada Grupo, para as pequenas Centrais Térmicas das Sedes
Comunais da Chinhama e Chiumbo; 

VI. Aquisição de 50 (cinquenta) contentores metálicos de lixo com capacidade de
200 litros; 

VII. Aquisição de uma Viatura de marca Toyota Land Cruiser Cabine Dupla, para
a monitorização de projectos no Município; 

1.Dados da Entidade Pública Contratante (EPC)
1.1. Designação (UO / OD): Administração Municipal do Cachiungo
1.2. Endereço: Av. Dr. Armindo Monteiro
1.3. Localidade: Cachiungo
1.4. Província: Huambo
1.5. Telefone / Fax:
1.6. Correio electrónico / Endereço internet (URL):
admmcachiungo@gmail.com
1.7. Tipo de entidade contratante e suas principais actividades: Administração
Pública
1.8. A EPC está a contratar por conta de outras entidades?
___ Sim _X_ Não

2. Informações relativas ao contrato
2.1. Designação dada ao contrato pela EPC: “Conforme designação acima
referida”
2.2. Tipo de contrato:
X Empreitada de obras públicas
X Aquisição de bens móveis
_ Aquisição de serviços
_ Serviço de consultoria
_ Locação de bens móveis
X Concessão de obras públicas
_ Concessão de serviços públicos
_ Outro Qual: ____________________

2.3. Local da realização das obras, da entrega dos bens ou da prestação dos
serviços: Município do Cachiungo
2.4. O concurso implica a celebração de um contrato público:
_X_ Sim     Não

2.5. O concurso está aberto à participação de entidades estrangeiras:
___ Sim _X_ Não
2.6. Breve descrição das prestações objecto do contrato:
2.7. Valor estimado do contrato (Kz):

Iª    Empreitada   = 130.182.602,00 kz
IIª   Empreitada   =   78.109.560,00 kz
IIIª  Empreitada   =   39.054.700,00 kz
IVª  Aquisição     = 154.972.500,00 kz
Vª   Aquisição     =   50.000.000,00 kz
VIª  Aquisição     =     7.500.000,00 Kz
VIIª Aquisição     =   33.580.638,00 Kz

2.8. Prazo de execução do contrato: De entrega imediata a 6 (seis) meses

3. Informações relativas aos concorrentes e às propostas
3.1. Documentos de habilitação:    Toda a documentação Legal e de Habilitação
do Concorrente
3.2. Admissão de propostas variantes:
___ Sim
_X_ Não
3.3. Exigência de caução provisória:
___ Sim              Valor: _________
_X_ Não

4. Critério de adjudicação
___ Preço mais baixo
_X_ Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os factores
enunciados nas peças do procedimento.

5. Processo
5.1. Condições para obtenção das peças do procedimento:
5.1.1. Prazo para recepção de pedidos das peças do procedimento ou para ace-
der aos documentos:
Data: De 11 a 17/06/2020 Hora: Das 08h:00 às 15h: 00min.
5.1.2. Preço e condições de obtenção das peças do procedimento: Gratuitamente
e em Suporte Digital (Dispositivo de armazenamento a cargo do candidato). 
5.2. Prazo para apresentação das propostas:
• Nos dias e horários normais de expediente: 
Data: De 18/06/2020 a 07/07/2020 Hora: Das 8h00 às 15h00.
5.3. Valor da caução definitiva: 5% do preço global da proposta

6. Informações Complementares
6.1. Endereço e ponto de contacto onde podem ser obtidas as informações adi-
cionais, as peças do procedimento e enviadas as propostas:
6.1.1. Designação oficial: Repartição de Estudos e Planeamento da Adm. Mun.
do Cachiungo
6.1.2. Endereço: Av. Dr. Armindo Monteiro (Rua Principal)
6.1.3. Localidade: Cachiungo
6.1.4. Província:      Huambo
6.1.5. Telefone / Fax:
6.1.6. Correio electrónico / Endereço internet (URL):
repadmcachiungo@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO CACHIUNGO, EM CACHIUNGO, 10 de
Junho de 2020.

A ADMINISTRADORA DO MUNICÍPIO
EDITE LIVILA VIEIRA LISSIMO MANUEL

(5443)
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RESIDÊNCIAS luxuosas T4,
Alvalade 250.000.000 Akz, T4
Patriota 44.000.000 Akz, T2/T4
Camama 12 a 35 milhões Akz.
Telefone: 923532124 (5417)

PRÉDIO luxuoso, loja, hos-
pedaria, vivendas no Benfica
e Talatona. Telfs: 926662211,
941360240 (4929)

APARTAMENTO T3, 1.º andar,
no Cassenda. Telfs: 933021270,
990021270. (4916)

2 VIVENDAS no   Miramar,
outra Benfica,  Zona Vip,  C/
Escritura. Telef : 923635978

(5116)

VIVENDAST4, 1.º andar, emTa-
l a tona ,  a  pa r t i r  d e  Akz
28.000.000,. Telefs.: 944567706,
915883760. (5179a)

CASA T3 , em Viana Caop (B),
quintal fechado, água e luz,
valor acessível. Telefones:
926022453, 998709933(5229)

VIVENDAno Benfica, C/vista
ao mar. Mais infor: Whatsapp
937714937, 995710609. 

(5309)

CASAS T3+1 (suite) inacaba-
das no Zango 0, Akz 2.950.000,
Viana Akz 6.850.000, negociá-
veis. Telefones: 999002255,
932023581. (5300)

PROJECTO fechado, T3 aca-
bada, Sapú, a 15.000.000,00
kz. Tlfs: 925500073, 995693106.

(5352)        

PROJECTOS  f e chados ,
Sequele T3, c/D. Superfície,
Vila Flor Kz  4.000.000.00. Telfs:
932303709, 995693106.

(5352a)

2  COMPLEXOS turísticos
novos, no Talatona, 36 quartos
e Mussulo 25 quartos. Telefs:
926662211, 916641319 

(5349)

2 PRÉDIOS luxuosos novos,
com  35  apa r tamen to s ,
Corimba e Benfica. Telefones:
926662211, 941360240 (5349a)

VIVENDAS luxuosas, Corimba,
N o va  V i d a ,  Pa t r i o t a  e
Benfica.Telefones: 926662211,
941360240 (5349b)

RESIDÊNCIA 3 quartos, sala,
cozinha, 2 WC, alpende, quin-
tal, lavandaria, Gamek-Viana,
9.000.000 Akz.  Telfones:
935397243, 912237087 (5380)

RESIDÊNCIA Bairro Popular,
1.º andar, 3 quartos, 2 varan-
das, 1 anexo, quintal p/3 via-
turas Telefones:  933507732,
992725009 (5396)

VIVENDAS T3, T4 , eT6, Alva-
lade, Maianga, Maculusso,
Miramar e Vila Alice. Telefone:
923646572 (5401)

VIVENDAST2, T3, T4 e T6 Tala-
tona, Projecto Nova Vida e
Patriota. Telefone: 923646572 

(5401a)

APARTAMENTOST2, T3 e T4,
condomínios fechados, no
Talatona. Telefone: 923646572 

(5401b)

APARTAMENTO T3, no Pro-
jecto Nova Vida, rua 49, 1.º
andar, S/ intermediários.
Telefs: 993820610, 933297344 

(5364)

CASA na Quintas do Rio Bengo,
já com piscina e um jango,
dimensão do terreno 100x50.
911734068, 923944443(5374)

VIVENDA T3, no Bairro S. João
-  B e n gu e l a .Te l e f o n e s :
990793597, 991 75 7044 (5373)

MORADIAT3, gerador quintal
p/ 1 carro, Maculusso. Telef:
913993835 (5411)

CASAS inacabadas T3, Con-
domínio fechado Zango zero
e Sequele, 7.000.000 Akz. Telef:
913993835 (5411a)

VIVENDAna Maianga, r/c Suite,
Garagem 5Jeeps, casa nova,
Gerador, 500.000.000. Telfs:
923383744, 916793458 (5433)

APARTAMENTOT3, 1º andar,
com estacionamento  P/ 2 car-
ros, gerador, 70.000.00, escri-
tura pública. Telfs:  923383744
- 916793458.                (5433a)

VIVENDAAlvalade 4 quartos,
sala, cozinha esquina, quintal
P/ 6 Jeeps. 350.000. registo
predial.  Telefones:  923383744,
916793458. (5433b)

CASA 1º andar no Rocha Pinto,
Rua da Praça do Campo, Akz
15.000.000.00. Telefone:
992680533. (5454)

APARTAMENTOST2, no Bairro
Morro Bento, nas imediações
do Candando. Tlfs. 923535900,
926300311 (5273)

APARTAMENTOT1, 3º andar,
na Sagrada Família, 110.000
Akz. Telefones: 923219023 ,
913993835 (5411b)

VIVENDAT4, C/ 3 WC, quintal
grande, no Cond. Austin,
Camama, próx. ao J. de Rosas.
Telfs: 933410406, 921898511 

(5415)

APARTAMENTOSC/sem mobí-
lia, no Kilamba. Telefones:
941460456, 915331584   (5422)

RESTAURANTEequipado no
Kilamba. Telefs: 941460456,
915331584.  (5422a)

APTO T3, sem mobília, no
Zango 0. Telefs:  941460456,
915331584     (5422b)

ARRENDAR, comprar ou ven-
der imóvel na Ilha de Luanda.
Telef: 938330329 (5112)

CAMIÃO Renault em bom
estado, 160.0000 Km, dois
eixos, caixa frigorífrica com
motor Thermo King, 7.000.000,
00, negociáveis. Telefone
914349925.                      (5446)

FORD Transit, óptimas  con-
dições, 80.000Km, Telefones:
930571657, 930538948 (5238)

SANTA Fé 2017, Full Option
4 0 . 0 0 0 Km ,  p o r  A k z .
12.800.000,00, negociáveis.
Telfs: 924348222, 922255577,
941331062               (5148c)

LEXUS570, preto, 42.000Km,
por Akz. 30.000.000,00, nego-
ciáveis. Telfs. 924348524,
922255577, 941331062(5148d)

2 NISSANPatrol V8, 2015, Full
Option, por Akz. 24.000.000,00.
Telefs. 924348222, 922255577,
941331062.          (5148e) 

2  TUCSON d iese l  2018 ,
90.000Km, 13 milhões, ou
gasolina 35 milhões, nego-
ciáveis. Telefones: 924348524,
922255577 ,  941331062

(5148a)   

TOYOTARav4 2015, 37.000Km,
por Akz. 11.800.000,00. Telefs:
924348524,  922255577,
941331062. (5148b)

TOYOTA Prado TXL, diesel
38.000 Km,  18.500.000 Kzs
negociáveis. Telfs: 924348222,
922255577, 941331062.

(5148)

TUCSON IX35 a 6.600.000Kz,
Suzuki Alto 800 a 1.650.000Kz,
Accent Akz 4.700.000 e Kia
Picanto. Telefone: 939735505 

(5322)

TOYOTA 4 Runner, AC, auto-
mático, em boas  condições,
Akz 4.700.000., negociáveis.
Telefone: 945980159. (5315)

TOYOTA Runner 1.800.000
Akz,Mercedez GL450 Lincol
Navigator, chevrolet Camaro.
Telefs: 935397243, 912237087 

(5380a)

CARCAÇASe carros com pro-
blemas no motor, F. Ranger,
M. L200, Cherokee, Paladim,
Camiões Volvo, Wolkswa-
gem31-310. Telefs:935397243,
912237087. (5380b)

CAMIÃO Scania de cisterna
5.000.000 Akz, Hyundai Elantra
5.000.000 Akz, negociáveis.
Telfs: 924087066, 913746945

(5395)

MINI-AUTOCARRO Hyundai,
25 lugares, GF, legalizado
6.500.000,00 Akz. Telefones:
925758501/912309648  (5385)

DOIS i10 1.2 e 1.0, 2.700.000
Akz, Nissan X-Trail 2.700.000
Akz com problema de sensor,
Kia K7, 0 zero, Kia Sportage.
Telefone: 935420099 (5366) 

COROLA, Rav4, Hilux, Fortu-
ner, Jimny, Jinbei, Carcaça
XL, Motor de Corola. Telefs:
939783198/939783203 (5427)

ESTÁ em leilão a viatura
Toyota Rav4/2015, para mais
in fo rmações  contacto :
923612263. (5429)

HIUNDAY I10, 28.000 Km, aut,
A C ,  c i n z e n t o ,  L D - F U ,
3.300.000,00, negociáveis,
dispensa intermediário. Telfs.
925687640, 994622253(5423a)

TOYOTAHilux 75.000 Km AC,
LD-EM, 7.500.000,00, Toyota
Quadradinho, 78.000Km, AC,
LD-EL, 12.000.000,00. Telfs:
925687640/994622253 (5423a)

TOYOTA Prado VX diesel, full
option, ano  2019, Akz
38.000.000.00, negociáveis.
Telefone: 917870889. (5456)

TOYOTA Prado VX diesel, full
option, ano de 2019, Akz
38.000.000.00, negociáveis.
Telefone: 917870889. 

(5456a)

LAND Cruiser V8, 2013 por
14.000.000,00 negociáveis. Te-
lef.: 927758618 (5450)

TERRENOSVia expressa, Ca-
mama, Benfica e Mussulo 2 a
27 hectares, 90x70, 20x15,  a
2.000.000 Akz. Telefone:
994470058 (5316)

TERRENO no Mussulo,
18.000m2, 3 casas, piscina,
junto à Roça das Mangueiras.
Telefs:  924037375, 923401470.

(4740) 

COLCHÕESKamaflex - cama,
estrados, bases, berços, al-
mofadas, lençóis, tapetes, rua
Maianga. Telefs: 938910826,
991910826.              (4999)

TERRENO em Talatona,
6.000m2, próximo ao Mundo
Verde. Telef: 924382783

(3922a)

UNIFORMES, Pólos, batas, vi-
seiras e máscaras reutilizáveis,
a preço de fábrica. Telefone.
927823491. (5042)

MÁQUINASde  gelo escama,
liquidificador, 20/40 L, CX. de
10 mil palitos/picolé, amas-
sadeira 130l, divisória 36 furos,
novos. Telefones:  936196882,
917747359. (5102) 

PADARIA Kit, forno, 3 gavetas,
gás, estufa, amassadeira 50L,
batedeira 20L, carrinho/pão,
balança, tabuleiro. Telefones:
936196882, 917747359.

(5102a)

TERRENO no Kikuxi de 12
hectares, em  boa  zona. Telef:
924382783. (3922b)

CERCA eléctrica, câmara vigi-
lância, motor para portões
com montagem e assistência.
Telefone: 933696172 (5363)

AR CONDICIONADO, venda,
montagem, reparação, manu-
tenção e assistência. Telefone:
933696172 (5363a)

MOINHO de fuba de bombó
e milho, diesel, C/ ignição e
manivela, 25 sacos/hora, no-
vo. Telefones:   936196882 ou
922799624 (5102b)

SERPENTINA, gelado  em  bal-
de, serra-ossos, churrasqueira
a gás, banho-maria para buf-
fet, mesa Inox. Telefones:
922799624, 917747359(5102c)

MÁQUINA de gelado, picolé,
algodão-doce, fritadeira, cha-
pa de hambúrguer, fiambreira
e tostadeira. Telfs:  936196882,
917747359 (5102d)

PARABÓLICAS DStv e Zap,
vídeo-porteiro, venda, insta-
lação e manutenção. Telefs:
932407943 ,  918657161

(5182)

CERCA Eléctrica, câmaras,
automação de portão, venda
instalação e manutenção.
Telfs. 932407943, 918657161

(5182a)

TERRENOS 20x30, já mura-
dos, Kifica, 11 de Novembro
e Patriota, água e luz. Telefs:
930580930, 995638782(5243)

TERRENOSbem localizados,
20x30,  Z. Verde 3, Benfica,
Ruas 45, 50 e 58, a partir de
750.000. Telefs: 993795911,
946431462 (5243a)

HECTARES bem localizados,
Benfica, Ramiros e Via Expres-
sa, temos também fazendas.
Telefs: 996460706, 937058503

(5243b)

TERRENO defronte ao Con-
domínio Austin, 8,5 hectares.
Mais infor: Whatsapp Telefo-
nes: 937714937, 995710609. 

(5309a)

VENDE-SE um Raio X portátil
e uma cadeira de estomato-
logia. Telefones: 924960956,
994960956. (5235)

SERPENTINA 400.000 Akz,
máquina de gelado 500.000
Akz. Telefones: 933507732,
992725009 (5396)

BETÃO 35.000m3 para placa,
pavimento, fundações e pis-
cina. Telefones: 993409384,
993409385 (5381)

CAMPAS, granito e  mármore,
montagem, gravação, cabe-
ceiras, fotos, Casa dos Grani-
tos. Telefones:  921662309,
990591646. (5405)

GERADOR 22 KVs, de marca
Lister, 2.842 horas trabalha-
das. Telefones: 923012954,
912670002. (5367)

LOJA por trás da NCR, Serpa
Pinto, R/C, WC, 1º andar,
250m2. Telefones: 923709098,
913116639. (5413)

CONTABILISTAElaboramos
relatórios, fecho de contas e
impostos, a partir de Akz
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .  Te l e f o n e :
931165230 (4959)

DESINFECÇÃO e desinfesta-
ção, eliminamos vírus, bac-
térias e pragas em empresas
e residências.  Telefone:
927228183 (4959a)

CONTABILISTA Sénior,
C/experiência em Organiza-
ção, Fecho, Assessoria Fiscal
e Estudo de Viabilidade. Telefs:
923438901, 915151385(5212)

CONTABILISTASénior, presta
serviços  a empresas, fechos
de contas, etc. Telefones:
912323744/923341375(5292)

CRIAÇÃO de Websites em 2
dias, c/ domínio emails e hos-
pedagem, a 48.000.00. Telef.
941346399. (5280)

MUDANÇAS de residências,
escritórios, montagem de mo-
bília, encaixamento, carrega-
mento e transporte. Telefs.:
929500085, 992500085 

(5327)

DESINFESTAÇÃOde Insectos
Rastejantes, Voadores e Roe-
dores em casas e empresas.
Telfs: 928648007, 917606962.

(5417a)

SERVIÇO de Contabilidade.
Telefs:  993406625, 933566788.

(5078)

D&A DESINFESTAÇÃO sem
cheiro, anti-alérgica, não pre-
cisa sair de casa ou desarru-
mar. Telef: 938133343(2020)

FAZEMOS confragem de
placa, fundações, construímos
casas e muros a bom preço.
Te l e fones :  9 93409384 ,
993409385 (5381a)

EUSYMARCY, LDA Empresa
de Consultoria em Auditoria,
Contabilidade e Fiscalidade.
Telefone: 992680533. (5454a)

MOTORISTA bastante expe-
riente na condução c/conhe-
cimento de mecânica. Telef:
927775362 (5357)

JOVEM formado em Eng.
Informática c/ conhecimento
de programação e Redes Cisco
R e S, procura emprego. Telef:
924925125 (5344)

MOTORISTAProfissional C/10
anos de experiência, domínio
de Informática, fala inglês,
procura emprego. Telefones:
949200173, 992747154. (5445)

PAJOFRADO Comércio e Ser-
viços precisa  de um Técnico
de Máquina de Produção. Email: 
pajofrado2010@gmail.com

TÉCNICO e ajudante fabril,
para mármores e granitos no
Benfica. Telefone :933372883 

(5394)

TÉCNICOde Laboratório Quí-
mico, que actua no Sector In-
dustrial. Envia o C.V para o
Email:hr.fab@hotmail, (5355)

Retroescavadora em bom es-
tado e segunda mão. Telef.:
925754963. (5463)

I M O B I L I Á R I O

V E N D E - S E

D I V E R S O S

V E N D E - S E

N E G Ó C I O S

V I A T U R A S

V E N D E - S E

A R R E N D A - S E

O F E R E C E - S E

P R E C I S A - S E

P R E C I S A - S E

I M O B I L I Á R I O

C L A S S I F I C A D O S
Atendimento
Rua Rainha Ginga, 18/24 — Luanda
de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 14h, 
aos Sábados e Domingos, das 9h às 14h V I A T U R A S D I V E R S O S

Mais informações
Telefones: 937 550 262 / 949 770 006

e-mail: publicidade@jornaldeangola.com

PROCURA DE PARADEIRO
Desapareceu de casa dos seus familiares, o maior de 43
anos de idade de nome AUGUSTO SIMÃO FERNAN-
DES (Jica), desde o dia 1/6/2020. Pede-se a quem o en-
contrar, o favor de levá-lo ao Município da Maianga, Rua
Aires de Menezes, Casa N.º 55, ou ainda conduzí-lo à
uma Esquadra Policial mais próxima e ligar para os ter-
minais: 945918858/916894315.

(5358)

AR-CONDICIONADO/FRIO INDUSTRIAL

PROMOÇÃO DE CACIMBO

A/C SPLIT COM MONTAGEM
12,000BTU’s – 220.000 kz
18,000BTU’s – 295.000 kz
24,000BTU’s – 415.000kz

GARANTIA DE 1 ANO 
Peças de reposições disponíveis

Viana, Rua directa de Luanda Sul/ Morro Bento, Rua 21
de Janeiro/ São Paolo 

Rua Cônego Manuel das Neves 

W:www.angoset.com- E:info@angoset.com, 
T: 933000412-914047474

(5097)

PUBLICIDADE
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ANÚNCIO PROMOCIONAL PARA AS CONCESSÕES PETROLÍFERAS

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), na qualidade de concessionária nacional e detentora dos direitos mineiros para a prospecção, pes-
quisa, avaliação, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos em todo o território angolano, informa todas as empresas que está disponível
o Pacote de Dados referente aos blocos para a exploração petrolífera nas Bacias Terrestres do Baixo Congo (CON1, CON5 e CON6) e do Kwanza (KON5, KON6,
KON8, KON9, KON17 e KON20).

As entidades que pretendam consultar os dados das bacias supracitadas e outras disponíveis, bem como participar num Data Show Room a realizar pela concessio-
nária nacional, deverão manifestar o seu interesse através da página web da ANPG (www.anpg.co.ao).

A ANPG Informa ainda que, de acordo com o Cronograma de Actividades do Processo de Licitação 2020, estavam criadas todas as condições para que até ao final
do mês de Maio fosse feita a divulgação do anúncio de intenção de lançamento do concurso público, nos termos do Decreto Presidencial n.º 86/18, de 02 de Abril.

No entanto, devido aos constrangimentos conjunturais actuais, causados pela pandemia da COVID-19, esta data pode sofrer pequenos ajustamentos. É importante,
no entanto, realçar que apesar da conjuntura adversa, não se alteraram os objectivos das licitações calendarizadas anteriormente. Mantém-se válida a necessidade
de dinamizar e dar continuidade às operações petrolíferas no País, com destaque para a actividade de exploração.

A concessionária nacional publicará oportunamente, no seu já referido portal e nos meios de comunicação nacionais e internacionais, informação sobre a evolução
do processo, bem como o anúncio de intenção de lançamento do concurso público, nos termos do Decreto Presidencial n.º 86/18, de 02 de Abril.

Luanda, aos 28 de Maio de 2020.

(500.0776)

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

CONCURSO N.º 001/MJDH/2020

Anúncio de Abertura do Concurso Público para Contratação de uma Empresa Especializada de Prestação de Serviço de Limpeza e Jardinagem para o Centro de Produção do Bilhete de Iden-
tidade (CPBI) do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos vem tornar público, nos termos do artigo n.º 69 da Lei
n.º 9/16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos, informa que está aberto, o concurso público para apre-
sentação de propostas técnica e financeira para prestação de serviço Limpeza e Jardinagem no Centro
de Produção do Bilhete de Identidade (CPBI) do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no
prazo de 20 dias corridos a contar da data de publicação do presente anúncio.

Para efeito de participação, os interessados deverão dirigir-se ao Ministério da Justiça e dos Direitos
Humanos, Rua 17 de Setembro, Cidade Alta, Telefone: 927317851, acompanhados de uma pen-drive
para efeito de levantamento das peças do concurso. 

1.     Dados da Entidade Contratante:
1.1   Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos;
1.2   Endereço: Rua 17 de Setembro, Cidade Alta, 
1.3   Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda;
1.4   Telefones: 927317851; 924863473
1.5   Email: sec.geral.minjusdh@gmail.com | www.minjusdh.gov.ao
1.6   Órgão da Administração Central do Estado;
1.7   O pagamento das prestações decorrentes da execução do contrato de prestação de serviço está
assegurado pela Entidade Contratante.

2.     Informação Relativa ao Contrato:
2.1   O contrato a celebrar será de prestação de Serviço de Limpeza e Jardinagem no Centro de Pro-
dução do Bilhete de Identidade (CPBI).
2.2 Tipo de Contrato: Aquisição de serviço;
2.3 Local de realização das actividades: Província de Luanda;
2.4 Este concurso implica a celebração de um contrato público;
2.5 Nos termos deste contrato, a empresa a ser contratada deverá executar todas as tarefas descritas
no caderno de encargo em conformidade com as especificações técnicas.
2.6   O valor base mensal para apresentação das propostas é de AKZ 3.000.000,00 (Três Milhões
de Kwanzas).
2.7 O prazo de execução do contrato de prestação de serviço a celebrar é de um ano, conforme dis-
posto no caderno de encargos.

3.    Informações Relativas aos Concorrentes e às Propostas:

3.1  Para além dos documentos exigidos nos artigos 58.º e 59.º da Lei dos Contratos Públicos, os
concorrentes deverão remeter as suas propostas acompanhadas dos seguintes documentos adicio-
nais:
a)    Pacto social ou escritura publicado(a) em Diário da República;

b)    Certidão de Registo Comercial;
c)    Alvará Comercial;
d)    Certificado de Registo Estatístico;
e)    Lista de técnicos ao serviço da empresa e suas qualificações.

3.2   No âmbito das medidas de prevenção do Covid19, as respectivas propostas deverão ser apre-
sentadas em ficheiro electrónico (pen-drive) e em duplicado, em envelopes separados, sendo:

02 (dois) envelopes com a proposta técnica;
02 (dois) envelopes com a proposta financeira e;
02 (dois) envelopes com a documentação legal da empresa.

4.    Critério de Adjudicação:
O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa.

5.    Processo:

5.1    Condições para obtenção das peças do procedimento:
5.1.1  As peças estarão disponíveis na Secretaria Geral do Ministério da Justiça e dos Direitos Huma-
nos, em formato digital, no horário normal de expediente, isto é, das 8 horas às 15 horas, cujo prazo
de acesso inicia a contar da data de publicação do presente anúncio;
5.1.2  O acesso às peças é gratuito;
5.1.3  As propostas devem ser apresentadas no endereço abaixo mencionado até 10 dias úteis a con-
tar da data de publicação do presente anúncio;

6.     Informações complementares
6.1    O endereço e ponto de contacto onde podem ser obtidas as informações adicionais, as peças
do procedimento e enviadas as propostas é o seguinte:
6.1.1   Secretaria Geral do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos;
6.1.2   Rua 17 de Setembro, Cidade Alta;
6.1.3   Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda, Província de Luanda;
6.1.4  Telefones: 927 317 851; 924863473.

Luanda, 8 de Junho de 2020.

O MINISTRO

FRANCISCO QUEIROZ (500.0755)
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SERVIÇO NECROLÓGICO: DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 18H, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 8H ÀS 14H

CONDOLÊNCIAS

O Conselho de Administração e o colectivo de trabalhadores da
Edições Novembro E.P. cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento do trabalhador, ANTÓNIO FERREIRA GONÇALVES
(Aleluia), ocorrido no dia 4 de Junho 2020, em Lisboa-Portugal,
por doença. O óbito decorre em sua residência, sita na Vila Chinesa
(Viana). Nesta hora de dor e luto, endereçam à família enlutada
os mais profundos sentimentos de pesar. (700.048)

ANTÓNIO FERREIRA GONÇALVES
(Aleluia) 

FALECEU

Josefa Agostinho Gonçalves de Figueiredo (esposa), Lina Rodrigues
de Figueiredo, Edson Gonçalves de Figueiredo (filhos), Joaquim
Rodrigues de Figueiredo (irmão), netos, sobrinhos e demais
familares comunicam o falecimento  de seu ente querido ANTÓNIO
RODRIGUES FIGUEIREDO, ocorrido dia 7/6/2020, por doença.
O funeral  realiza-se hoje, quinta-feira,  11/6/2020, saindo o
cortejo fúnebre de  sua residência, sita  no Bairro da Cidade Alta,
Casa N. 44,  para o  cemitério de Sant'Ana, às 10h00. (5452)

ANTÓNIO  RODRIGUES FIGUEIREDO

CONDOLÊNCIAS

A Direcção de Tributação Especial (DTE) da AGT comunica o
passamento físico do seu querido colega ZÁDIO KASSIALA DOS
SANTOS MIGUEL, ocorrido no dia 8 de Junho do corrente ano, por
morte súbita. O funeral realizar-se-á em data a anunciar oportunamente.
“Zádio Miguel a tua partida prematura deixou um enorme buraco
em nossos corações. que jamais poderá ser preenchido e não
encontramos palavras suficientes para descrever esta imensurável
dor. Temos a certeza, que Deus nosso Senhor te acolheu em seus
braços. Nosso querido colega e amigo, continuarás vivo nos nossos
corações. Eterna Saudade Zádio Miguel”. (5458)

ZÁDIO KASSIALA DOS SANTOS MIGUEL

FALECEU

Luísa Vieira da Costa (mãe), Miryam Welwistchia da Costa Filipe
(filha), Maria de Fátima Lopes da Costa, Carlos do Nascimento
Lopes da Costa, Maria da Conceição Lopes da Costa (irmãos),
Edilson Lopes da Paixão dos Santos, Sergiane Danilo Dias dos
Santos  Bento, Noury,  Zinedine, Louis, Suriane, Luciana (sobrinhos)
comunicam o falecimento de MARIA DE LOURDES LOPES DA
COSTA, ocorrido dia 6/6/2020, por doença. O funeral realiza-se
hoje, quinta-feira, 11/6/202, às 10h00, saindo o cortejo  fúnebre
do Velório dos Bombeiros, para  o cemitério do Alto das Cruzes.

(5464a)

MARIA  DE  LOURDES LOPES DA COSTA

RECORDAÇÃO

É impossível aceitar e acreditar que no dia 10/6/2020 fez 1 ano
desde que partiste, deixaste-me com muitas saudades e também
lembranças positivas da tua maneira de ser, do teu jeito de falar
e dos teus bons conselhos. Foi uma honra ter-te como companheiro.
Não haverá um único dia que não pensarei em ti. Que a tua alma
descanse em paz. Maria de Carvalho. (5453)

PEDRO DAMIÃO SANTANA

RECORDAÇÃO

Aí minha mãe querida MARIA DE LOURDES LOPES DA COSTA , meu
suporte, meu baluarte, minha confidente, mamã tu por um olhar sabias
quando eu estava a dizer a verdade ou a mentir-te, o teu olhar mamã
despia-me completamente e eu não conseguia mentir-te, pois a nossa
cumplicidade ia para além! Levaste uma parte de mim, mas o que me
conforta é que como sempre falamos por telepatia e continuaremos a
falar eternamente minha mamã Lourdinhas, como eu gostava às vezes
de brincar contigo mamã!!!. Foste uma funcionária exemplar da Presidência
da República, que fazias o trabalho com Amor e profissionalismo e, isso
orgulha-me muito. Uma mamã extremamente extremosa e detalhista
com a tua única bebé que colocaste no mundo. Continuarás a ser a minha
confidente e melhor amiga!!!  Uma coisa é certa, a tua Miryam Welwistchia
continuará a honrar-te para sempre!  (5464b)

MARIA  DE  LOURDES LOPES DA COSTA

FALECEU

Carolina Filomena V. S. Filipe (esposa),
Cláudio, Bruno, Laura, Berta, Toninho,
(filhos), irmãos, sobrinhos, netos e cu-
nhados comunicam o falecimento de
FERNANDO DE FÁTIMA JOAQUIM FI-
LIPE, ocorrido no dia 9/6/2020, por
doença. O funeral realizar-se-á em data
a anunciar  oportunamente. (5455)

FERNANDO DE FÁTIMA
JOAQUIM FILIPE (Nando Filipe)

FALECEU

Maria de Fátima Lopes da Costa, Carlos
do Nascimento Lopes da Costa, Maria  da
Conceição Lopes da Costa (irmãos),
Lourdes, Mana ajuda-nos esperitual-
mente a cuidar da tua Miryam. Estamos
sem chão, mas Deus é Poderoso recebe
a espada ao Ju para proteger-nos. Amém.

(5464)

MARIA  DE  LOURDES LOPES
DA COSTA

FALECEU

Ina da Costa Cacupa (mãe), Violante Jacira
Cacupa (filha), Sebastião Carlos Cacupa,
Lemos Carlos Cacupa, Domingos Carlos
Cacupa e Francisco Carlos Cacupa (irmãos)
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento de seu ente querido
ARMINDO CARLOS CACUPA, ocorrido
no dia 8/6/2020. O funeral realiza-se
hoje, 11/6/2020, no cemitério do Benfica,
às 10h00. (5449)

ARMINDO CARLOS CACUPA

CONDOLÊNCIAS

A Ana Marçal-Associação dos Naturais
e Amigos do Marçal lamenta, profun-
damente, o falecimento do  Sr.  JOSÉ
CARLOS  LOURENÇO BAPTISTA (Zé
Bidú), e apresenta as suas mais  sentidas
condolências à família enlutada. Descanse
em paz. (5428)

JOSÉ CARLOS  LOURENÇO
BAPTISTA (Zé Bidú)

FALECEU

Maria de Fátima Osório António(esposa),
Cainane Osório António, Francisco 
António, Judith António e Epifâneo António
(filhos), irmão, tios, sobrinhos, genros,
noras, primos e netos comunicam o fale-
cimento de seu ente querido GOMES FRAN-
CISCO ANTÓNIO, ocorrido dia 6/6/20, por
doença. O funeral realiza-se hoje, 10/6/2020,
no cemitério da Camama, às 10h00.

(5341)

GOMES FRANCISCO ANTÓNIO

FALECEU

Amigos de infância e colegas comunicam
o falecimento de  MARIA DE LOURDES
LOPES DA COSTA, ocorrido no dia 6 de
Junho de 2020, em Luanda, por doença.
O funeral realiza-se hoje, 11/6/2020, no
cemitério Alto das Cruzes, às 11h00. Que
a sua alma descanse em Paz.         (5465)

MARIA DE LOURDES LOPES
DA COSTA (Di Lourdes)

FALECEU

Maria Amélia Duarte e família cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
de sua comadre e amiga  MARIA DE LOURDES
LOPES DA COSTA, ocorrido no dia 6/6/2020,
por doença. O funeral realiza-se hoje,
11/6/2020, no cemitério do Alto das Cruzes,
às 11h00. (5465a)

MARIA DE LOURDES LOPES
DA COSTA (Di Lourdes)

FALECEU

José de Jesus Aleixo, Angélica Aleixo, Luís
Aleixo, Mário Ruy Aleixo, Amaral Aleixo,
Emanuel Aleixo e Celestina Aleixo (irmãos)
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento do seu ente querido ABRAÃO
ANTÓNIO ALEIXO (Baião), ocorrido em
Lisboa – Portugal, no dia 9/6/2020, por
doença. O funeral realizar-se-á em data
a anunciar oportunamente. (5451)

ABRAÃO ANTÓNIO ALEIXO
(Baião)

MISSA

Madalena Francisco António (esposa) e
demais familiares comunicam que será
rezada Missa do 30º Dia, amanhã, dia
12/6/2020, em memória de PAULO
PROSDÓCIMO ANTÓNIO MANUEL, na
Igreja de Santo António, no Bairro Hoji-
Ya-Henda, Rua Santa Clara, às 7h00.

(5424a)

PAULO PROSDÓCIMO
ANTÓNIO MANUEL

MISSA

João Francisco, Afonso Manuel, Domingos
Manuel (ambos na Holanda), Miguel Kinza-
rizary, Francisco Manuel, Leonor Manuel,
Mário Manuel, Hidiuana Manuel, (irmãos),
Domingos Manuel (pai) e demais familiares
comunicam que será rezada Missa do 30º Dia
amanhã, dia 12/6/2020, em memória de
PAULO PROSDÓCIMO ANTÓNIO MANUEL,
na Igreja de Santo António, no Bairro Hoji-Ya-
Henda, Rua Santa Clara, às 7h00. (5424)

PAULO PROSDÓCIMO
ANTÓNIO MANUEL

FALECEU

Guilherme Alexandre, Wilson Alexandre,
Lídia Alexandre, Felisberta Alexandre,
Ruth Alexandre, Bernardeth Alexandre
e Luzia Alexandre (filhos) cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
de seu ente querido POLICARPO ANTÓ-
NIO ALEXANDRE, ocorrido no dia 30
de Maio de 2020, por doença. O funeral
realiza-se amanhã, 12/6/2020, no cemitério
do Alto das Cruzes, às 10h00. (5337)

POLICARPO ANTÓNIO
ALEXANDRE 

CONDOLÊNCIAS

O Conselho de Administração e o colectivo
de trabalhadores da EPAL-E.P., tomaram o
conhecimento do passamento físico do Sr.
MANUEL DOMINGOS, aposentado, ocor-
rido no passado dia 5 de Junho de 2020,
por doença. Perante o infausto aconteci-
mento, o Conselho de Administração e o
colectivo de trabalhadores da EPAL-E.P.,
endereçam à família enlutada os senti-
mentos de pesar. (5419)

MANUEL DOMINGOS
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RECORDAÇÃO

Mário Rui, filho, irmão, sobrinho, pai,
amigo! Cruel o destino que levou-te a vida
prematuramente, agora fica a saudade, a
dor e a lembrança dos teus pais, irmãos, 
filhas, mulher, tios e primos. Que a tua
alma descanse em paz. (5461)

MÁRIO RUI
DA SILVA VALENTE

FALECEU

A família Cirilo está presente na dor e
no sofrimento pelo passamento físico
do seu amigo. As exéquias fúnebres
realizam-se em Barcarena/Portugal,
hoje, dia 11 de Junho de 2020, às 10h30.
Até sempre, Conceição, Ernesto, Pedro,
Filipa e Maria. (5414)

ANTÓNIO JOAQUIM RUSSO

CONDOLÊNCIAS

Foi com profundo pesar que os treinado-
res de atletismo André Quitongo, José
Manuel, Orlando Bonifácio, Bernardo
João, Júlio Caxito e João Arsénio tomaram
conhecimento do falecimento de ANTÓ-
NIO FERREIRA GONÇALVES (Aleluia).
Neste momento de dor, o colectivo 
de técnicos solidariza-se com a família
enlutada e endereça os sentimentos 
de pesar. (5420R)

ANTÓNIO FERREIRA
GONÇALVES (Aleluia)

FALECEU

Irmãos, tios, primos, sobrinhos, netos,
cunhados, colegas e amigos cumprem o
doloroso dever de comunicar o faleci-
mento de ABRAÃO ANTÓNIO ALEIXO,
ocorrido no passado dia 9/6/2020, em
Lisboa/Portugal. O funeral realizar-se-
á naquele país, em data a anunciar
oportunamente. (5466)

ABRAÃO ANTÓNIO ALEIXO

FALECEU

Maria Filomena Jaime Airosa (esposa),
Gizela Aleixo da Costa, Natacha Aleixo e
Abdelhamed Aleixo (filhos), Desidério
da Costa (genro), Célia Baltazar (nora) e
netos cumprem o doloroso dever de co-
municar o falecimento de ABRAÃO AN-
TÓNIO ALEIXO, ocorrido no passado dia
9/6/2020, em Lisboa/Portugal. O funeral
realizar-se-á naquele país, em data a
anunciar oportunamente. (5466a)

ABRAÃO ANTÓNIO ALEIXO

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJECTO APRENDIZAGEM PARA TODOS (PAT)
IDA CRÉDITO 52540

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
AO-PAT-156696-CS-INDV/19-98

CONTRATAÇÃO DE DOIS (2) SUPERVISORES FINANCEIROS DOS FUNDOS DESCENTRALIZADOS

O Ministério da Educação de Angola (MED) recebeu um financiamento do Banco Mundial para financiar o Projecto Aprendizagem Para Todos (PAT). O Projecto é de âmbito nacional
e constitui parte de um programa mais abrangente de investimento para a melhoria da qualidade da educação em Angola.

Neste âmbito, o PAT pretende aplicar parte do financiamento para contratar serviços
de consultoria especializada na área contabilista e através da contratação de dois (2)
supervisores financeiros.

O Consultor será responsável pela supervisão financeira dos fundos descentralizados
para as Direções Provinciais de Educação, incluindo o apoio aos contabilistas respon-
sáveis pela sua execução financeira. 

O contrato terá a duração de 12 meses renováveis em função do desempenho satis-
fatório do consultor.

O Consultor a ser selecionado deverá satisfazer os seguintes critérios de elegibilidade:
• Formação superior em Contabilidade, Auditoria ou áreas afins.
• Conhecimentos dos procedimentos de desembolso e prestação de contas do Banco
Mundial ou de uma outra instituição financeira internacional (e.g Banco Africano de
Desenvolvimento, IFA, etc.).
• Experiência profissional de pelo menos 6 anos.
• Experiência na área de auditoria, interna ou externa, de pelo menos 3 anos.
• Conhecimentos de informática, na óptica do utilizador.
• Domínio da língua portuguesa e bons conhecimentos de Inglês.
• Disponibilidade para deslocação periódica às províncias.

Os Consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos descritos nas

Normas de Selecção de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro
de 2011.

O processo de selecção constituir-se-á em duas etapas: Avaliação Curricular e Entre-
vista.

Os Consultores deverão ter atenção ao parágrafo 1.9 das Normas do Banco Mundial
para a selecção de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de
2011 (“Normas de Consultores”), que define a política do Banco Mundial sobre o con-
flito de interesse.

Os Consultores interessados poderão obter informação adicional pelo endereço ele-
trónico abaixo, das 8h30 – 15h30, e as manifestações de interesse (currículos, cópia
dos certificados de habilitações académicas e outra informação pertinente) deverão
ser entregues por via eletrónica no mesmo endereço, até ao dia 29 de Junho de 2020.

Projecto Aprendizagem Para Todos - Ministério da Educação

Correio eletrónico: aquisicoes@pat-med.org

O GESTOR DO PROJECTO

ISAAC PEDRO VIERA PAXE 

SECIL ANGOLA, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SA
Contribuinte n.º 54011277367

ASSEMBLEIA-GERAL

Convocatória
Nos termos do artigo 396º da Lei das Sociedades Comerciais, conjugado com os artigos 15º, 20º e
25º dos Estatutos, é convocada a Assembleia-Geral Ordinária da “Secil Angola, Investimentos e Par-
ticipações, S.A., a realizar no dia 22 de Junho, pelas 15 horas, na Sede da Sociedade, em Luanda,
na Rua Pedro Félix Machado, n.º 51, 2.º F, com a seguinte ordem de trabalho:

1.Apreciação e deliberação sobre o relatório do Conselho de Administração, as contas do exercício
de 2019 e os pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores externos.
2. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados.

Luanda, 8 de Junho de  2020.

A Presidente da Assembleia-Geral
Maria Manuela Cunha (5440)

CONVOCATÓRIA

Convoca-se todos os sócios da empresa EXPERT-AGRO – Consultoria e Serviços Agrários, 
Limitada, para participarem na Assembleia-Geral Extraordinária a ter lugar no próximo dia 27 de
Junho de 2020, pelas 11:00 horas, na sua Sede Social, sita na Província de Luanda, Rua Cirilo da
Conceição, número um, segundo direito, Marginal , com a seguinte ordem de trabalho:

Ponto um:
Análise da situação jurídica e legal do sócio Eliel Nilson Constant Martins.
Ponto Dois:
Resolução a adoptar pelos demais sócios.
Ponto Três:
Análise jurídica da sociedade infra, cedência de quotas e aumento de capital.
Ponto Quatro:
Diversos.

Luanda, aos 8 de Junho de 2020.

Paulo A. de J. Arrais
Director Geral

(5448)

(500.0778)
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LUANDA
FLO-TEK Tubos e Irrigações

Estrada de Catete, Km 22, PIV Viana
Luanda, Angola

Cell: +244 946 387 960/61
E-mail: vendas@flotekafrica.com

LOBITO
FLO-TEK Tubos e Irrigações

Zona Industrial do PDIC, Phasse-I
Estrada Lobito-Catumbela

Lobito, Angola
Cell: +244 946 387 963/64

E-mail: vendaslobito@flotekafrica.com

ANGOLA

Flui melhor Connosco Um ISO 9001:2015 empresa certificada

Um Inovativo e confiável parceiro em reticulação de águas de esgoto e soluções de armazenamento

Website:www.flotekafrica.com

4Tanques Flo-Tek com impactos e resistência.
4Resistentes ao ambiente mais agressivo como corrosão e ferrugem.
4Produzidos em 100% Polietileno virgem e U.V protegido.
4 Capacidades disponíveis 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 litros para água e
gasóleo com cores Verde, Branca e Azul
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO CUANZA-SUL

EDITAL Nº 19/2020
PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 68 – CS/19

Tendo, FLORBELA CATARINA MALAQUIAS, requerente a Concessão do Direito de Su-
perfície de uma parcela de Terreno rural, com a área de 4,5 (Quatro vírgual Cinco) hec-
tares, onde será implementado um projecto Turístico, localizado na Província do Cuanza-
Sul, Município do Libolo, Comuna da Munenga, à 20 metros do Bairro Cambingo. 
Feita a demarcação provisória, a mesma ficou com as seguintes confrontações: a Norte
– com o rio Cuanza; a Sul – Com a picada; a Este – com o rio Cuanza e a Oeste – com
o bairro Cambingo. 

São, por este meio, convocados todas as pessoas, que se julgarem com direitos sobre o
mesmo terreno a virem comprová-lo neste Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, no
prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste EDITAL.

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE
ANGOLA DO CUANZA-SUL, EM SUMBE, 15 DE MAIO DE 2020. 

O CHEFE DE DERPARTAMENTO
BERNARDO MANECO (5416)

Anúncio de Concurso Público

Para Empresas

A BP, empresa de energia que opera em Angola na área de exploração e produção
de petróleo e gás, procura empresas qualificadas para a prestação dos seguintes 
serviços:

Operação de Helicóptero
- Evacuação Médica para Operações Offshore - Medevac (apoio disponível 24/24) 
- Voos Ad-hoc (missões de apoio ao Offshore e transporte de material crítico)
- Operações de Busca, Salvamento & Resgate (SAR) limitado a HERDS / HARK 
- Suporte a Operações de Vigilância Aérea de eventual Derrame de Petróleo 

Operação de Asa-Fixa 
- Voos Ad-hoc de Serviço Charter (Rotas Domésticas) 

As empresas interessadas deverão enviar um email  para:
angolapscmgoologs@bp.com, até quinta-feira, dia 25 de Junho de 2020, citando a
referência PSCM/AviationTender/001/2020 e fornecer os seguintes dados: nome da
companhia interessada, endereço, número de telefone, nome e e-mail da pessoa de
contacto para quem se vai enviar as instruções sobre o presente anúncio.

(500.0682)

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE À 
COVID-19 EM LUANDA

Em Resposta à Covid-19, a World Vision em Angola lançou a 06 de Junho de
2020, a campanha de combate à covid-19, na Província de Luanda, financiada
pela Total.

Esta campanha, dá inicio ao programa de combate à Covid-19, que actua na
protecção às comunidades afectadas, preservando e protegendo vidas, ga-
rantindo acesso a informações de prevenção, fornecimento de itens de pro-
tecção e higiene necessários. Além dos itens de protecção pessoal e de
higiene / desinfectante, o programa se focará na disseminação de mensa-
gens chaves de prevenção da doença, para o controle da propagação da
COVID-19 nas comunidades.

World Visionirá trabalhar em parceria com a ONG Nação Verde, PMI, Movimento
de voluntários para fabricação de viseiras (X-Sign, Grupo Amizade), e AmbiRe-
ciclo e também com grupos de mulheres organizados em diferentes municípios
do país, criados no âmbito das diferentes iniciativas financiadas pela Total.  

Tema da Campanha: JUNTOS NA LUTA CONTRA A COVID-19

Objectivos deste iniciativa: 

O projecto tem como objectivo apoiar a
produção de materiais de bio-segu-
rança.

- Produção de tanques de água
para a lavagem das mãos em
lugares públicos.
- Distribuição de viseiras plás-
ticas para o pessoal sanitário
e trabalhadores comunitários.
- Produção de sabão artesanal.
- Produção de máscaras de te-
cido laváveis e reutilizáveis.

Participantes: 

Estiveram presentes no lançamento da cam-
panha, a representante Nacional da World Vision, Sra.
Maria Carolina Silva, o Administrador do distrito urbano das Ingombotas, Sr.
Rui Duarte, em representação à Total, Departamento de Conteúdo Local e De-
senvolvimento Sustentável, o Sr. Feliciano Martins, O representante da ONG
Nação Verde, o Sr. Nuno Cruz e distintos representantes da Administração local,
funcionários da World Vision, Parceiros de implementação e embaixadores de
educação ambiental.

O lançamento da campanha, teve lugar no Bairro Bungo, em Luanda, entre 9:30
às 10h30, da manhã, de Sábado, 6 de Junho de 2020.

Informação Institucional:

A World Vision em Angola, é uma Organização Humanitária Cristã que, ao abrigo
dos acordos assinados com o Governo de Angola trabalha na área de assistência

humanitária, apoiando as populações para o
fomento do desenvolvimento económico,

e está registada pelo Ministério da
Justiça de Angola a fls.03vº, do livro
B do ano 2005, sob o nº 06/2005
e pelo Ministério das Finanças
com Número de Identificação
Fiscal (NIF) 7401011670. 
A World Vision em Angola deu
início às suas actividades em
Angola em 1989 quando uma
seca severa ameaçara a vida
de milhares de crianças e famí-
lias. A World Vision em Angola

está de mãos dadas com o povo
de Angola e á empenhada em ajudar

e a promulgar soluções sustentáveis
para o futuro do país, dos seus filhos, famí-

lias e comunidades.
(500.0774)



ECONOMIA Quinta-feira
11 de Junho de 2020 21

PUBLICIDADE 

Os resultados líquidos da
Zona Económica Especial
(ZEE) Luanda-Bengo ascen-
deram de 192,23 milhões de
kwanzas em 2018, para 532,71
milhões no ano passado,
dando lugar ao primeiro paga-
mento de dividendos ao
Estado desde que o pólo está
operacional, há 11 anos.

A informação está inclusa
numa nota de imprensa na
qual a ZEE anuncia a realização
de um seminário online com
a sua parceira dos Emirados
Árabes Unidos, a Dubai Multi-
Commodities Center (DMCC),
para mobilizar investimentos. 

Os dividendos pagos ao
Estado situam-se em 10 por
cento dos lucros de 532,71
milhões de kwanzas relativos
a 2019, tendo já sido pagos,
anuncia o documento que
também revela a impossibi-
lidade dos pagamentos ao
accionista em 2018, quando
os lucros foram usados para
cobrir os resultados negativos
dos anos anteriores.

Em 2019, adianta o docu-
mento, deram entrada na ZEE
45 projectos de investimento

nos sectores da Indústria
Transformadora, Hotelaria e
Turismo, Saúde, Alimentar,
Agro-indústria, bem como
Serviços e Comércio, avaliados
em cerca de 251,40 milhões
de dólares, com o que se prevê
a criação de 4.076 postos de
trabalho directos.

Quinze desses projectos já
estão em fase de implemen-
tação, com potencial para dar
uma nova dinâmica à vocação
produtiva da ZEE dentro dos
próximos 12 meses, de acordo
com a nota em que esses
números são divulgados.

Com uma centena de uni-
dades e acima de quatro mil
postos de trabalho, a ZEE conta
com 67 unidades em operação,
números que atribui ao sucesso
de um programa baseado na
alteração de procedimentos,
reavaliação das projecções e
o impulsionamento de um
conjunto de métodos e pro-
gramas focados na captação
de novos projectos. 

A ZEE Luanda-Bengo foi
criada em 2009 para atrair
investimentos e incentivar
a diversificação da economia
do país.

COM NOVA DINÂMICA EM 2019

ZEE gera lucros e paga
dividendos ao Estado 

| EDIÇÕES NOVEMBRO

Zona Económica Especial recebeu 45 projectos no ano passado

ATÉ 5 DE JUNHO

Bancos resgatam
26 mil milhões 
em títulos 

ANO PASSADO

Fortaleza Seguros
revela crescimento
de 30 por cento

Representantes de Angola e
Emirados Árabes Unidos (EAU)
realizam hoje o primeiro fórum
bilateral de negócios online, um
encontro projectado para pro-
mover parcerias e a troca de expe-
riência entre as zonas económicas
especiais dos dois países.

Uma nota da ZEE enviada ao
Jornal de Angola indica que o
encontro é realizado para apre-
sentar as potencialidades daa-
quele polo a empresários dos
EAU. A plataforma conta com
mais de 200 entidades  inscritas,
embora possa acomodar um
máximo de até 500.

O encontro é liderado pelo
presidente do Conselho de Admi-
nistração da AIPEX, António Hen-
riques da Silva, o da câmara do
Comercio e Indústria Angola-
EAU, Braulio Martins, assim como
directores executivos de Inves-
timentos e Serviços Financeiros
da Dubai Multi-Commodities
Center (DMCC) e dos Escritórios
Internacionais da Câmara Comer-
cio e Indústria do Dubai, Sanjeev
Dutta e Omar Khan.

A Dubai Multi- Commodities
Center (DMCC) é um centro global
que envolve um número elevado
de empresas de sectores como
o agro-pecuário, energético e
financeiros, incluindo diamantes,
ouro e metais comuns. 

Helma Reis

Fórum virtual
reúne 200

empresários hoje 

Pela primeira vez desde que está operacional, há 11 anos, a Zona
Económica Especial partilha resultado com o principal accionista 

O volume de negócios da
Fortaleza Seguros cifrou-se
em 4,6 mil milhões de kwan-
zas em 2019, um crescimento
de 30 por cento face ao ano
anterior, de acordo com uma
nota emitida em alusão ao
quarto aniversário da com-
panhia, assinalado ontem.

De acordo com o docu-
mento, os lucros do ano pas-
sado ascenderam a 201 milhões
de kwanzas, mercê de ope-
rações que, naquele período,
levaram a companhia a acu-
mular 165 mil seguros emitidos,
duplicando o número de clien-
tes face ao período anterior.

Os seguros para particu-
lares comercializados pela
Fortaleza incluem o multir-
riscos habitação, o automóvel
e o de acidentes pessoais para
a família, enquanto para as
empresas destacam-se as
coberturas pata acidentes de
trabalho, saúde, multirriscos,
de responsabilidade civil e
fundo de pensões.

Em Maio, quando a evolu-
ção da pandemia registou um
crescimento rápido para os
parâmetros angolanos, a For-
taleza introduziu o Seguro
Covid-19 para cobrir infecções
pelo coronavírus.

A companhia comemora
amanhã o aniversário, com
um conserto “online” da artista
Anna Joyce.

O Banco Nacional de Angola
(BNA) desembolsou, até o dia
5 de Junho, cerca de 26.109
milhões de kwanzas na com-
pra de Títulos de Tesouro a 41
empresas, deixando por tran-
saccionar algo mais de 73.890
milhões de uma facilidade de
cem mil milhões projectada
para conferir recursos de
tesouraria às empresas.

As operações foram lide-
radas pelo BFA, que tran-
saccionou títulos num valor
algo superior a 12.717 milhões
de kwanzas, o Atlântico, com
2.380  milhões, e BAI, com
2.960 milhões.

As transacções também
envolveram o Caixa Angola,
com 2.044 milhões, Económico,
com 1.962 milhões, BIC, com
1.389 milhões, BNI, com  1.054
milhões, e BCI, que empregou
785 milhões.

O processo de aquisição,
que foi realizado  ao abrigo
dos Instrutivos 06 e 09/2020,
levando à realização de 65
operações de compra  de
Obrigações do Tesouro na
plataforma de  negociação
da Bolsa de Valores da Dívida
de Angola (Bodiva).

O BNA instituiu, em Março,
uma facilidade de liquidez
para ajudar as empresas a
solucionarem  dificuldades
de tesouraria pela venda de
Títulos do Tesouro. 

(500.0775)
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A Argentina comemorou,
ontem, o 191º aniversário da
criação da Comandância
Política e Militar das Ilhas
Malvinas, Geórgia do Sul,
Sandwich do Sul e todos os
espaços adjacentes pelo
Governo da província de
Buenos Aires.

Num comunicado de
imprensa da Embaixada da
Argentina em Luanda, a que
o Jornal  de Angola teve
acesso, o Governo argentino
lembra que, desde o início
da Pátria, como herdeira dos
territórios espanhóis no
Atlântico Sul, Buenos Aires
exerceu, permanentemente,
os direitos sobre as ilhas ali
localizadas, ditou normas e
estabeleceu estruturas jurí-
dicas e administrativas que
consolidam o exercício pleno
da sua soberania, incluindo
o fomento das actividades
comerciais e o assentamento
das populações.

Neste âmbito, o Governo
argentino realça como evento
significativo nesta história
o primeiro levantamento da
bandeira do país nas Ilhas,
no dia 6 de Novembro de
1829, que culminou com a
criação das estruturas gover-
namentais dirigidas então
pelo cidadão Luis Vernet.

“No entanto, em 3 de
Janeiro de 1833, esse exer-
cício foi interrompido por
um acto de força do Reino
Unido, que expulsou as auto-
ridades argentinas dos ter-
ritórios, rompendo, assim,
a integridade territorial”,
refere o comunicado.

Desde então, existe uma
disputa da soberania das
ilhas entre a Argentina e o
Reino Unido, situação que
levou, durante 16 anos a ser
negociada, mas sem sucesso.

De acordo com a nota,
inúmeras vezes as autori-
dades de Buenos Aires pro-
puseram o  reatamento das

negociações com o Reino
Unidos sobre o caso, inter-
rompidas em 1966, mas
nunca obtiveram a devida
resposta de Londres .

No comunicado de imprensa
a  Argentina reitera o seu
direito inalienável sobre as
Ilhas Malvinas, Geórgia e
Sandwich do Sul e os espaços
adjacentes e a firme vontade
de retomar as negociações
com o Reino Unido para jun-
tos encontrarem uma solução
definitiva dos seus territórios. 

Mas refere que qualquer
iniciativa neste sentido deve
ser feita no quadro das reso-
luções  da  Assembleia -
Geral e do Comité Especial
de Descolonização  das
Nações  Unidas e dos apelos
da comunidade internacional
em foros multilaterais como
a Organização dos Estados
Americanos (OEA), o G77
mais a China, a Cúpula Ibero-
Americana, CELA, Mercosul,
Fórum de Cooperação Amé-
rica do Sul- África e América
do Sul-Países Árabes, que
além de outras cláusulas esta-
belece a recuperação do pleno
exercício da soberania sobre
os territórios insulares e os
espaços ocupados e o respeito
pelo modo de vida dos seus
habitantes em conformidade
com o Direito Internacional.

A Argentina reafirma que
continua a primar pelo diá-
logo sobre o direito a estes
territórios,  evitando o uso
da força para alcançar a solu-
ção definitiva e pacífica para
esta situação. 

“As acções destinadas a
afirmar os direitos argentinos
sobre os arquipélagos do Atlân-
tico Sul e os espaços marítimos
circundantes baseiam-se na
convicção de que devem ser
realizadas de maneira pacífica
evitando a militarização e
orientadas por valores huma-
nitários universais”, conclui
o documento.

Argentina refirma direitos
sobre as Ilhas Malvinas
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O  n o v o Pre s i den te  do
Burundi, general Évariste
Ndayishimiye, prometeu
“continuar o trabalho” de
Pierre Nkurunziza, que ter-
minava  o  mandato  em
Agosto e que morreu terça-
feira, aos 55 anos, após uma
paragem cardíaca.

“Estou solidário com a
dor da família, dos activistas
do CNDD-FDD (partido no
Governo) e de todos os cida-
dãos do Burundi. Ele deixa-
nos um legado que nunca
será esquecido e continua-
remos o trabalho de alta
qualidade que alcançou no
nosso país”, referiu Évariste
Ndayishimiye numa men-
sagem escrita em kirundi,
a língua nacional, publicada
na sua conta oficial na rede

social Twitter, noticiou a
agência AFP.

O novo Presidente do
Burundi, de 52 anos, que era
apresentado como o “her-
deiro” por Pierre Nkurun-
ziza, venceu as eleições
presidenciais de 20 de Maio,
com 68,7 por cento dos votos.

A tomada de posse, para
um mandato de sete anos,
renovável por uma vez,
estava prevista para Agosto,
no final  do mandato de
Pierre Nkurunziza, que não
se recandidatou ao lugar.

Pierre Nkurunziza mor-
reu, na segunda-feira, aos
55 anos, alegadamente na
sequência de uma “para-
gem cardíaca”, anunciou,
terça-feira, em comuni-
cado, o Governo.

“O Governo da República
do Burundi anuncia com
grande tristeza a morte de
Pierre Nkurunziza, Presi-
dente  da  Repúbl ica  do
Burundi, que morreu, ines-
peradamente, na sequência
de uma paragem cardíaca”,
refere o comunicado.

A mesma fonte adianta
que o Chefe de Estado foi
internado num hospital
durante a noite de sábado,
depois de se ter sentido
mal, pareceu melhorar no
domingo, mas “para grande
surpresa” piorou “abrup-
tamente”, na segunda-feira
de manhã, não tendo sido
possível reanimá-lo.

O Governo do Burundi
declarou uma semana de
luto nacional.

SUSPEITAS SOBRE A MORTE DE PIERRE NKURUNZIZA
DR

Governo burundês decreta uma semana de luto pela morte do Chefe de Estado cessante

Novo Presidente do Burundi
quer “continuar o trabalho”
Numa primeira declaração pública após a morte de Pierre
Nkurunziza, o novo Presidente do Burundi promete
continuar o trabalho do antecessor numa altura em que se
levantam algumas suspeitas sobre a causa do falecimento 

O CongressoNacional Afri-
cano (ANC), partido no poder
na África do Sul anunciou,
esta semana, que vai  lançar,
amanhã, uma campanha,
denominada “Sexta-feira
Negra”,  em resposta ao
“assassínio hediondo” de
George Floyd e ao “racismo
institucionalizado” nos Esta-
dos Unidos, em casa, na
China ou onde se manifeste.
A campanha, anunciada pelo
Presidente Cyril Ramaphosa,
pretende, também, chamar
a atenção para as “mortes
de cidadãos às mãos das for-
ças de segurança” na África
do Sul, que continua a ser
um dos países mais desiguais
do mundo, um quarto de
século após o fim do sistema
racista do apartheid. “O
demónio do racismo conti-
nua a ser um flagelo para a
alma da nossa nação”, lê-
se na declaração do ANC.
George Floyd, um negro
norte-americano de 46 anos,
morreu em 25 de Maio, em
Minneapolis (Minnesota),
depois de um polícia branco
lhe ter pressionado o pescoço
com um joelho durante cerca
de oito minutos numa ope-
ração de detenção, apesar
de Floyd dizer que não con-
seguia respirar.

DR

Cyril Ramaphosa anuncia
campanha contra o racismo

ÁFRICA DO SUL

ANC faz campanha
da “Sexta-Feira
Negra” contra 
o racismo

DR

Alterações climáticas são uma ameaça à segurança alimentar

500 MILHÕES DE DÓLARES

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) disse, ontem,
que os países da África sub-
saariana vão precisar de até
500 mil milhões de dólares
nos próximos dez anos para
se adaptarem às alterações
climáticas e garantirem a
segurança alimentar.

De acordo com um docu-
mento sobre o impacto das
alterações climáticas nesta

região, a que a AFP teve
acesso, o financiamento
necessário equivale a cerca
de 2 ou 3 por cento da riqueza
regional e seria bem mais
produtivo do que a ajuda
externa para combater os
efeitos e, em última análise,
aumentar o crescimento eco-
nómico e reduzir as desigual-
dades .No  cap í tu lo  das
Perspectivas Económicas

FMI estima necessidades
para a África subsaariana

Regionais dedicado às alte-
rações climáticas, o FMI diz
que as necessidades de finan-
ciamento se centram entre
300 a 500 mil milhões de
dólares, mas enfrentam difi-
culdades orçamentais por
parte dos Governos.

Num artigo publicado no
blog oficial do FMI, que acom-
panha a divulgação do capí-
tulo, os economistas Pritha
Mitra e Seung Mo Choi notam
que a pandemia “é apenas a
última catástrofe” a atingir a
região, aumentando para 240
milhões o número de pessoas
com fome numa região, onde,
em alguns países, mais de 70
por cento da população
enfrenta dificuldades no
acesso a alimentos.

As alterações climáticas e
os desastres naturais matam,
pelo menos, mil pessoas e
deixam 13 milhões vulnerá-
veis a acidentes, perda de
casa, insegurança alimentar
ou sem água ou saneamento
básico, diz o FMI, concluindo
que estes acontecimentos
causaram pelo menos 520
milhões de dólares em danos
económicos anuais.

Apesar do comunicado do
Governo, no Burundi há suspeitas
de que Nkurunziza morreu de
Covid-19, de acordo com a Lusa.

“Quando a mulher de Nku-
runziza foi enviada de avião
para o Quénia, vítima da Covid-
19, muitos no Burundi suspei-
tavam que o próprio Presidente
estava doente”, disse Justin
Nyabenda, um residente em
Bujumbura, citado pela agência
Associated Press.

O Governo minimizou a pan-
demia e promoveu a realização
de eleições e grandes comícios
de campanha apesar dos riscos
de propagação da doença.

As autoridades expulsaram
os funcionários da Organização
Mundial de Saúde do país poucos
dias antes das eleições, depois
de a OMS ter manifestado a preo-
cupação com as multidões nos
comícios eleitorais.

O país tem, oficialmente,
83 casos de infecção pelo novo
coronavírus.

Nkurunziza tomou posse em
2005, depois de ter sido escolhido
pelo Parlamento para liderar o

país na sequência da guerra civil
de 1993-2005, que causou cerca
de 300 mil mortes.

O processo de paz conhecido
por “Acordos de Arusha” espe-
cificava que o mandato de um
Presidente só podia ser renovado
uma vez, mas Nkurunziza, que
ganhou um segundo mandato
em 2010, anunciou que era ele-
gível para um terceiro mandato
em 2015 porque no primeiro
termo não tinha sido eleito por
sufrágio universal.

O Burundi vive uma grave
crise política desde as eleições
de 2015, de que já resultaram,
pelo menos, 1.200 mortos e
mais de 400 mil refugiados,
acontecimentos alvo de uma
investigação do Tribunal Penal
Internacional.

A violência foi desencadeada
pela contestação ao possível
terceiro mandato de Pierre Nku-
runziza, considerado inconsti-
tucional pela oposição.

O Chefe de Estado surpreen-
deu, no entanto, ao anunciar,
em Junho de 2018, que não se
recandidataria, apesar de a nova

Constituição, aprovada por refe-
rendo nesse mesmo ano, lhe
permitir ficar até 2034 no poder.

Nkurunziza sobreviveu a uma
tentativa de golpe de Estado
pouco depois da votação de
2015. O Burundi realizou, a 20
de Maio, eleições presidenciais
que foram ganhas por Evariste
Ndayishimiye, candidato apoiado
por Pierre Nkurunziza.

Os resultados eleitorais foram
contestados pelo líder da opo-
sição, candidato que ficou em
segundo lugar, Agathon Rwasa,
mas o Tribunal Constitucional
do Burundi confirmou, no dia
4, a votação e rejeitou as queixas
de irregularidades apresentadas
por Rwasa.

O tribunal confirmou a vitória
do candidato do partido no poder,
Evariste Ndayishimiye, com 68
por cento dos votos, tendo Rwasa
recebido 28 por cento.

Com a saída da Presidência,
Nkurunziza receberia o título
de “Líder Supremo”, com vários
analistas a admitirem que con-
tinuaria a exercer o poder nos
bastidores.

Covid-19 suspeita de causa de morte
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A Amotrang diz que o excessivo número de motorizadas a efectuar serviço de moto-táxi, em todo o país, é resultante da
venda desenfreada por parte de donos de armazéns retalhistas sem a documentação exigida, como matrícula e Modelo O 

Milhares de motoqueiros no país enfrentam muitos problemas com a Polícia Nacional devido à falta de documentação apropriada  

A UMA diz que a onda de despedimentos já era uma ameaça antes da Covid-19

APENAS 160 MIL ESTÃO LEGALIZADAS EM TODO O PAÍS

200 mil moto-taxistas sem documentação 

Ana Paulo

Dos 360 mil moto-taxistas
controlados pela Associação
dos Motoqueiros e Trans-
portadores de Angola (Amo-
trang) ,  apenas  160  mi l
actuam de forma legal,
enquanto a maioria, 200 mil,
não possuem a documen-
tação exigida para o exercício
da actividade, declarou o
presidente da agremiação,
Bento Rafael.
Em declarações ao Jornal

de Angola, Bento Rafael
disse que a proliferação de
armazéns que comerciali-
zam motorizadas e moto-
ciclos sem documentação
exigida , como a matrícula
e Modelo O, está na base
da existência de milhares
destes meios rolantes que
exercem a actividade de
moto-táxi na província de
Luanda e no resto do país.
De acordo com Bento

Rafael, estão apreendidas no
país milhares de motas, e os
donos sentem-se impossi-
bilitados de reclamá-las, por
não possuírem documentos
credíveis, mas apenas uma
factura de compra, o que não
é suficiente. 
No parque de estaciona-

mento de meios rolantes,
apreendidos pela Polícia
Nacional, em Luanda, loca-
lizado no Quilómetro 30, em
Viana, encontram-se esta-
cionadas milhares de motas,
enquanto em Malanje estão
em posse da corporação cerca
de seis mil motas, porque os
donos têm dificuldades em
rever os meios por  falta de
documentação. 
“Os únicos documentos

que os compradores têm em
sua posse, são iguais aos  das
facturas de produtos alimen-
tares comprados  em arma-
zéns”, disse Bento Rafael,

aludindo que a apreensão
dos meios rolantes ocorre
em todo o país, o que torna
difícil a Amotrang ajudar os
associados, por não possuí-
rem documentos próprios.     
“ Não é comum, a Polícia

Nacional prender as pessoas
que circulam com estes
meios sem documentação.
Por esta razão,  existem
milhares de motas retidas
nos parques, cujos proprie-
tários não estão presos”,
esclareceu Bento Rafael.
A venda de motas sem

documentação começou a
reduzir , a partir de 2018,
quando a Amotrang, através
de um instrutivo da Direcção
Nacional de Viação e Trân-
sito, intercedeu junto de

armazéns para impedir a
comercialização desses
meios sem os modelos e
matrículas grafadas.
Tendo em conta esta situa-

ção, a Amotrang apela aos
comerciantes para facilitarem
a legalização das motoriza-
das. No entender da asso-
ciação de motoqueiros, estes
meios devem ser vendidos
como acontece com os veí-
culos automóveis, que ao
saírem de um ‘stand’ chegam
aos beneficiários com a
documentação completa.
Benguela, que tem regis-

tado 45 mil associados, é a
província do país com o
maior número de moto-
taxistas. A seguir está o
Huambo, com 38 mil.  

Rodrigues Cambala

A Universidade Metodista
de Angola (UMA) prevê dis-
pensar até 45 por cento do
pessoal efectivo, uma decisão
que, segundo um comunicado
emitido pela instituição, no
dia 5, já foi levada ao conhe-
cimento do Ministério da
Administração Pública, Tra-
balho e Segurança Social.
O documento da UMA jus-

tifica que o despedimento
resulta da crise económica
no país, que “já estava a
ameaçar, antes da Covid-19,
e que atingiu duramente a
Universidade, com a redução
brusca de receita nestes pri-
meiros meses”.

“Agora, o aprofunda-
mento da crise atinge direc-
tamente as famílias”, refere
o comunicado, assinado pelo
administrador único da UMA,
reverendo Manuel  João
André, que acrescenta que
a crise é um cenário de invia-
bilidade para o retorno de
parte significativa dos estu-
dantes, quando as aulas
forem retomadas.
A Universidade Metodista

assevera, no comunicado,
que está, há três meses, sem
pagar salários aos trabalha-
dores. “Antes que a situação
se agrave, ainda mais e para
não mantê-los sob um con-
trato que não lhes dá garan-
tias, neste momento, optamos

por reestruturar a instituição”,
sublinha o documento, que
conclui ser uma decisão difícil
e sofrida, mas que é a mais
responsável e honesta para
o momento.
O Jornal de Angola con-

tactou, por telefone, a reitora
da Universidade Metodista
de Angola, Martha Sambanje,
que negou falar sobre o
assunto. “Contactem a pessoa
que assinou o documento,
para obterem mais informa-
ções”. O secretário-geral do
Sindicato Nacional dos Pro-
fessores do Ensino Superior
(SINPES), Eduardo Peres,
lamentou a decisão da Uni-
versidade Metodista de
Angola de pretender dis-

pensar docentes e funcio-
nários administrativos, numa
altura em que a Lei defende
a manutenção dos empregos,
enquanto durar a pandemia
da Covid-19.
“A Lei deve estar por cima

das pessoas e não as pessoas
por cima da Lei”, advertiu o
sindicalista, que salientou
que o sindicato ainda não
recebeu, por escrito, qualquer
informação dos professores
em risco de perder o emprego.
Não obstante a situação

difícil, o sindicalista protesta
a atitude das universidades
que olham para as dispensas
de funcionários como solu-
ção, e aconselha que haja
mais diálogo e consenso entre
as reitorias e os docentes.
Ao indicar que os des-

pedimentos devem ser tra-
tados em Tribunal, com a
máxima urgência, Eduardo
Peres  informou que  os
docentes da Universidade
Jean Peaget estão, há quatro
meses, sem salários.

CRISE NO PAÍS É A JUSTIFICAÇÃO

Universidade Metodista dispensa 
45 por cento da força de trabalho

O InstitutoNacional dos Transportes Rodo-
viários e a Direcção Nacional de Segurança
Rodoviária estão a trabalhar no sentido de
diminuir, ao máximo, os constrangimentos
vividos pelos moto-taxistas, no exercício das
suas actividades e o diploma será submetido
à consulta pública, ainda este ano.

De acordo com Énio Costa, o Ministério
dos Transportes está a trabalhar na elaboração
de um “Regulamento sobre a Actividade de
Moto-táxi”, com aspectos devidamente acau-
telados, principalmente no tocante à pre-
venção da Covid-19.

Decorrem trabalhos e tão logo estejam
concluídos, as associações ligadas ao sector
serão chamadas, para a análise dos principais
pontos fulcrais, especialmente a comer-

cialização dos meios, bem como a obtenção
de documentação. 

Énio Costa  garantiu que o diploma irá
resolver os problemas vividos na actividade
de moto-táxi, um aspecto que preocupa os
órgãos reguladores do sector, por haver, ainda,
um grande índice de sinistralidade com este
tipo de transporte, por falta de instrução e
orientação dos operadores para realizar a acti-
vidade com a melhor segurança.   

“O actual contexto mostra que qualquer
pessoa que tenha em sua posse uma moto-
rizada, opta por uma actividade de subsistência,
numa zona periférica e centro da cidade, sem
carta e habilitações para  conduzir o meio,
daí a importância da criação do diploma,
que vem regular o sector”, frisou Énio Costa.

Actividade dos operadores será regulada  
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Fula Martins 

Depois de mais de dois
meses confinados em casa,
devido a Covid-19, os alunos
regressam às aulas no pró-
ximo mês. Em decreto pre-
sidencial sobre a Situação
de Calamidade Pública, o
Executivo angolano orien-
tou a reabertura das insti-
tuições de ensino primário
do primeiro ciclo do ensino
secundário, públicas e pri-
vadas, oficialmente, a 27
de Julho. Mas nas univer-
sidades e nas escolas do
Ensino Secundário, as acti-
vidades lectivas começam
mais cedo, a 13 de Julho.
A propósito, no Distrito

Urbano do Sambizanga,
município de Luanda, o sec-
tor da Educação trabalha na
criação de condições para
assegurar a higienização fre-
quente das mãos e o distan-
ciamento físico entre alunos.
O chefe da Repartição da
Educação do Sambizanga
disse que, o regresso às aulas
em época de  pandemia
obriga a novas regras, como
a divisão das turmas em
vários períodos de ensino.
António Guilherme Cabuço

avança que, para garantir o
distanciamento físico, as
turmas do ensino primário
estão a ser repartidas em
dois grupos.
“No turno da manhã, o

primeiro grupo entra às 7h30
e sai às 10h00, e o segundo
estuda das 10h15 às 12h35.
No turno da tarde, o primeiro
grupo tem aulas das 12h45
às 15h15, enquanto o segundo
entra às 15h25 para sair às
17h55”, explica.
O responsável reconhece

que, a maioria das escolas
do Sambizanga não possuem
condições para a higieni-
zação das mãos, nem de
segurança sanitária para o
reinício das aulas presen-
ciais. Mas garante que, até
à data marcada às escolas
da localidade estarão aptas
para receber os alunos.
Numa ronda efectuada

por vários estabelecimentos
de ensino, a reportagem do
Jornal de Angola constatou
que as escolas 1 de Dezem-
bro, Anangola e Kadipovo,
incluindo a escola nova do
São Paulo, ainda não reúnem
as condições de higienização
necessárias e recomendadas
pelas autoridades sanitárias,
para a protecção dos alunos
e professores contra o novo
coronavírus.No Sambizanga,
a água não jorra nas torneiras
da maioria das instituições
de ensino. 
“Existem algumas escolas

com sistemas de água ins-
talados, mas os equipamen-
tos carecem de reabilitação
para que o líquido volte a
jorrar nas torneiras”, disse,
para sublinhar que o maior
problema reside nas escolas
do ensino primário.
O Distr ito  Urbano do

Sambizanga conta com um
total de 420 professores,
que asseguram as aulas de
um total de 15.875 alunos
matriculados. O ensino
primário absorve o maior
número  de  educandos
(10.334), seguindo-se o I
Ciclo (4.225) e o II Ciclo
(1.316).

Turmas repartidas em grupos para
garantir distanciamento entre alunos
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O secretário provincial do Sindicato
Nacional dos Professores (SINPROF)
de Luanda, Fernando Tomé Lau-
reano, afirma que as escolas não
dispõem de condições de biosse-
gurança para o retorno às aulas
no próximo mês de Julho, e por
essa razão aconselha o Executivo
a reconsiderar a deliberação.
“As escolas não têm água

para a higienização frequente
das mãos.  Quem vai  fazer a
desinfecção das salas de aula
no intervalo de cada turno, como

mandam as regras sanitárias?”,
questiona o representante do
SINPROF em Luanda, apontando
o mês de Setembro como sendo
o ideal para o retorno às activi-
dades escolares, e terminar em
Junho de 2021.
“As aulas deviam ter início em

Setembro. Até lá, o executivo terá
três meses para criar as condições
de biossegurança indispensáveis
para a prevenção e protecção dos
alunos, professores e de todo o
pessoal de apoio”, defende Fernando

Laureano, para lembrar que as
crianças são as mais vulneráveis,
e podem facilmente transportar a
pandemia aos seus familiares.
“Será que, em tão pouco tempo,
o executivo vai conseguir colocar
água corrente ou reservatórios,
quantidades de sabão, álcool em
gel e termómetros, distribuir más-
caras aos milhares de alunos matri-
culados, reabilitar as casas de
banho e desinfestar periodica-
mente os estabelecimentos de
ensino?”, questiona o sindicalista.

Em defesa dos professores

ALBERTO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Com mais de 15 mil alunos matriculados e
420 professores, o Distrito Urbano do

Sambizanga conta com 33 escolas. A maioria
não dispõe de condições para a higienização
das mãos, nem de segurança sanitária para o
reinício das aulas presenciais. Será que, até
27 de Julho, os estabelecimentos de ensino
desta localidade do município de Luanda

estarão aptas para receber alunos?

MOTA AMBRÓSIO | EDIÇÕES NOVEMBRO Poucas escolas
do segundo ciclo

Na última divisãoadministrativa que ocorreu,
em 2010, no país, o Distrito Urbano do Sam-
bizanga deixou de ter uma instituição pública
do segundo ciclo. Apenas a Escola do I e II
Ciclo do Ensino Secundário nº 1312 “Dom
Bosco”, afecta à Igreja Católica, acolhe alunos
deste nível de ensino.
No passado, no Sambizanga havia um

Instituto Médio Politécnico e duas escolas
do segundo ciclo, que passaram à gestão
do Distrito Urbano do Ngola Kiluanje, no
município de Luanda, e do município do
Cazenga. Neste momento, o sector da Edu-
cação controla 33 escolas, sendo 13 públicas,
10 do ensino privado e igual número de
escolas comparticipadas. Apesar disso, mais
de seis mil crianças se encontram fora do
sistema normal do ensino.
Quanto ao número de escolas, o chefe

da Repartição da Educação, António Cabuço,
disse que o Sambizanga necessita de mais
15 estabelecimentos de ensino, incluindo
dois institutos politécnicos, duas escolas
do segundo ciclo do ensino secundário,
e mais de 60 professores para assegurar
o processo de ensino-aprendizagem nos
três níveis de ensino. António Cabuço avan-
çou que, este ano, em todas as escolas do
ensino primário, públicas e privadas,
incluindo as comparticipadas, os alunos
já beneficiaram de livros de apoio às dife-
rentes disciplinas, distribuídos gratuitamente
pelo Ministério da Educação.  

EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SAMBIZANGA



Nilza Massango 

Os números da malária são acen-
tuados. Só no primeiro trimestre
do corrente ano, foram registados
mais de 1.500 casos. Parte signifi-
cativa do distrito do Rangel, muni-
cípio de Luanda enfrenta graves
problemas de saneamento básico.
O desassoreamento de valas e sar-
jetas é uma necessidade urgente.
As águas salobras – que brotam do
subsolo – provocaram o abandono
de muitas residências, sendo que
algumas foram transformadas em
depósito de lixo, facilitando a pro-
liferação de mosquitos.
A iluminação pública em algumas

zonas é precária e os moradores
apelidaram a escuridão de “amiga”
dos delinquentes. O comércio em
quintais e a venda desordenada em
várias ruas avoluma os problemas,
embora, nas últimas semanas em
menor proporção por força das medi-
das impostas para travar a propagação
da Covid-19.  Segundo apurou o
Jornal de Angola, a administração
dispõe apenas de um tractor e precisa
de um carro de sucção. A escassez
de escolas primárias e secundárias,
centros de saúde, médicos e enfer-
meiros é uma realidade. Por se loca-
lizar no interior de um recinto privado,
um dos centros de saúde encerra ao
meio dia, contrastando com o fenó-
meno bares de rua ilegais instalados
em passeios, becos e esquinas,
sem hora de abrir e fechar, tor-
nando o sossego da vizinhança
um “luxo” do passado.
O administrador do distrito, Fran-

cisco Naval, admitiu que os mora-
dores do Rangel enfrentam inúmeros
problemas e que a administração
tem feito o que está ao seu alcance
para minimizar a situação, em alguns
casos com medidas paliativas.
Francisco Naval apontou a malá-

ria como principal enfermidade
que o Rangel enfrenta e referiu
que campanhas de fumigação nas
ruas e interior das residências, a
distribuição de mosquiteiros,
entre outras acções, têm ajudado
a mitigar a situação.

Trabalho de
macrodrenagem
Para pôr fim aos recorrentes pro-
blemas de saneamento básico,

as autoridades administrativas
defendem um trabalho profundo
de macro-drenagem.  O admi-
nistrador distrital contou que,
há dois anos, cinco ruas, entre
as quais a Vaidade, Pica-Pau e
Comandante Cantiga haviam sido
seleccionadas para serem interven-
cionadas. Porém, tudo mantém-se
na mesma, alegadamente por ausên-
cia de aprovação superior.
No âmbito da rubrica do retorno,

o dinheiro que advém de acções
realizadas no município, segundo
Francisco Naval, tem servido para
a realização de trabalhos de ter-
raplanagem e tapa-buracos ao
longo das várias ruas e iluminação
pública em pontos críticos. Para
fazer face à Covid-19, os referidos
valores serviram ainda para com-
pra de 30 colchões entregues a
três centros de saúde locais.
“O Rangel está dependente e

sem orçamento, mas temos a
chamada rubrica do retorno, que
é tudo aquilo que é cobrado a
nível dos atestados. É a partir
desses retornos que fazemos o

possível, como por exemplo, os
tapa-buracos com betão na Vila
Alice e a iluminação pública”,
disse Francisco Naval, acrescen-
tando que parte da rua Lino Ame-
zaga até à entrada do mercado
dos Congolenses foi iluminada.
Morador nas imediações do Nelito
Soares, José Mutunda diz-se can-
sado de reclamar das ruas esbu-
racadas, falta de manutenção e
do abandono dos largos e parques.
Insatisfeito com o rumo do dis-
trito, considerou que muito há
por fazer, embora reconheça o
empenho da administração.

Combate ao coronavírus
No âmbito da luta contra o novo
coronavírus, a administração do
Rangel tem levado a cabo a distri-
buição de água potável com recurso
a camiões cisternas. Por outro lado,
para permitir a lavagem regular
das mãos, defronte ao Hospital
Américo Boavida, no Triângulo
dos Congolenses, Largo do Soweto,
e outros locais de grande concen-
tração de cidadãos, foram colocados

bidões azuis com capacidade para
200 litros de água e sabão.
Nos centros de saúde, a orien-

tação vai no sentido de se fazer a
primeira triagem e, de seguida,
comunicar ao terminal 111 caso
recebam um paciente suspeito da
Covid-19. Neste particular, o dis-
trito tem o apoio de uma unidade
médica especializada instalada no
município de Luanda.
No conjunto de mais de três mil

famílias em situação vulnerável,
surgidas como consequência da
pandemia, Francisco Naval enal-
teceu a entrega de cestas básicas
e o apoio prestado pelas igrejas,
entidades particulares e a Comissão
Administrativa da Cidade de
Luanda. Recordou, entretanto, a
ajuda que a administração e a direc-
ção provincial de Acção Social
prestavam às famílias carenciadas
antes do surgimento da pandemia.

Obras do PIIM
No quadro do Programa Integrado
de Intervenção nos Municípios
(PIIM), as autoridades do distrito

do Rangel priorizaram a reabilitação
e conclusão das obras paralisadas
há seis e sete anos, particularmente
instituições de ensino em detri-
mento de novas construções.
Neste contexto, concluiu-se a

escola 5029, mais conhecida como
a escola grande. Tem também a
chamada escola do Soeiro, no
bairro Rangel, por concluir as
obras, e outra que vai ser cons-
truída com sete salas de aula, no
bairro do Marçal.
“O distrito  tem escolas  do

ensino primário, mas sem absor-
ver todos os alunos, por isso, a
grande dificuldade reside nas
classes de entrada, a iniciação e
a décima classe. Temos pressio-
nado muito em função desse
défice”, apontou.
Além de incluir o Ngola Mbandi

entre as escolas que necessitam
de reabilitação, Francisco Naval
afirmou que, num horizonte de
32 salas, apenas metade é ocupada
devido ao estado de degradação
e escassez de carteiras.
“Depois da visita da anterior minis-

tra da Educação, a promessa ficou
a de reparar depois da reabilitação
a escola Angola e Cuba”, afirmou.

Rua Soba Mandume
O mau estado das vias está entre
os mil e um problemas que exigem
mudanças e a rua Soba Mandume,
cuja requalificação está sob res-
ponsabilidade do Ministério das
Obras Públicas e do Ordenamento
do Território é apenas mais um.
“Segundo informação recebida

dos empreiteiros, a rua não é con-
cluída por causa da questão das
redes técnicas que devem levar a
água de um ponto ao outro. O pro-
blema é antigo e requer um tra-
balho profundo”, disse Francisco
Naval.O administrador do Rangel
acrescentou que, aquando da
última visita realizada ao local,
estava em fase de conclusão a rede
técnica que devia levar a água até
a vala do Senado da Câmara e uma
parte para a Ngola Kiluanje.
“É de reconhecer que houve

uma altura em que a venda era
uma dificuldade para as obras.
As redes técnicas daquela área
têm estado a criar muitos cons-
trangimentos”, disse.
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Pais e encarregadosde edu-
cação dos alunos matriculados
nas escolas do Distrito Urbano
do Sambizanga estão receosos
em mandar as crianças à escola.

A maioria não acredita que as
direcções das instituições de
ensino em funcionamento, na
localidade, consigam dar res-
posta positiva às exigências

impostas pelas autoridades
sanitárias, para que alunos e
professores se sintam prote-
gidos da Covid-19. Os encar-
regados de educação alegam

que, antes do anúncio para
o regresso às aulas, o Exe-
cutivo deveria criar condições
mínimas de higienização nas
escolas. Confirmam que, as
instituições de ensino nem
sequer dispõem de água
canalizada. A maioria defende
a testagem massiva de todos
os cidadãos, para se saber
qual o estado serológico de
cada um.
“Enquanto não for resolvida

a questão da biossegurança
na escola das minhas filhas,
não vou enviá-las para lá”,
prometeu Francisca Tomás,
mãe de duas meninas matri-
culadas na 7ª e 9ª Classes, na
escola do I ciclo “Anangola”,
que diz sentir-se desconfor-
tável com os argumentos dos
responsáveis do sector da
Educação, que esperam ver
as crianças nas escolas, para
permitir que os pais voltem
ao trabalho, reduzindo os pre-
juízos económicos.
Para José Pedro, pai de dois

alunos matriculados na Escola
do I Ciclo do Sambizanga, vul-
garmente conhecida como
“escola nova do São Paulo”,

enquanto não for realizada
a testagem voluntária da
população, também, não vai
enviar os filhos à escola.
Segundo o encarregado de
educação, as medidas suge-
ridas pelas autoridades não
são convincentes para que o
reinício do ano lectivo decorra
em segurança.
“Quem, durante vários

anos, não conseguiu criar
boas condições de higieni-
zação nas escolas, não as vai
criar em um ou em menos
de um mês. Eu não acredito
nesta mentira”, contraria
José Pedro, que deseja ver
adiado o reinício das aulas
enquanto aguarda pela erra-
dicação total da doença no
país, e no mundo.
“Vamos aguardar mais um

pouco, porque se obrigarem
as crianças a irem à escola,
vamos assistir um grau ele-
vadíssimo de absentismo da
parte dos alunos, porque
alguns pais, como eu, vão criar
resistência em mandar os
filhos às aulas”, diz.
Mãe de duas meninas, uma

de 14 e outra de 17 anos, estu-

dantes do Complexo Escolar
“Dom Bosco”, afecto à Igreja
Católica, Sandra Manuel teme
que as escolas se convertam
num meio favorável à propa-
gação da pandemia da Covid-
19. “Por mais que se diga que
a doença está controlada,
não se devia decretar já o rei-
nício das aulas tão cedo, por-
que  as  esco las  não  têm
condições, o que propicia
facilmente o contágio ao novo
coronavírus. Eu não vou per-
mitir que as minhas filhas
saiam de casa”, afirma a encar-
regada de educação. Sobre
o regresso às aulas, não são
apenas os pais e encarregados
de educação que se mostram
receosos. A professora Maria
Luísa refere que, se há pro-
fessores que manifestam
ansiedade para regressarem
ao trabalho, outros, sobretudo
os que fazem parte do grupo
de risco (indivíduos com mais
de sessenta anos e portadores
de doenças crónicas) nem
querem ouvir falar disso. “É
óbvio que há professores que
vão recusar dar aulas presen-
ciais”, garante.

Encarregados receosos  
EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Mil e uma dificuldades
afogam o Rangel
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Nilza Massango 

A Linhade Apoio Psicológico
já é uma realidade no país.
O projecto de voluntariado
assiste, desde o mês passado,
todas as pessoas que, por via
telefónica, buscam ajuda
psicológica, informou ontem,
ao Jornal de Angola, a men-
tora do projecto.  

A psicóloga Paula Araújo
explica que, a Linha de Apoio
Psicológico não substitui a
consulta particular presen-
cial. O serviço, de acordo
com a especialista, dá opor-
tunidade às  pessoas de
poderem desabafar ou apre-
sentar todas as dúvidas do
fórum psicológico, que tive-
rem. “Quando necessário,
orientamos as pessoas no
sentido de procurarem os
serviços de psicologia que
o país oferece”, disse.

Nas duas primeiras sema-
nas de atendimento, através
dos contactos telefónicos
disponíveis, o grupo de psi-
cólogos voluntários registou
15 chamadas de pessoas,
sobretudo mulheres, que
expuseram os seus proble-
mas pessoais e familiares,
e contaram várias experiên-
cias traumáticas.

A maioria das mulheres
é solteira, cujas idades vão
dos 20 aos 35 anos. A pri-
meira a receber assistência,
através da Linha de Apoio
Psicológico,  res ide  em
Luanda. Durante a consulta,
os psicólogos em serviço
solicitam alguns dados pes-
soais dos pacientes que, no
entanto, não são obrigados
a dar. O grupo dá grande
importância ao sigilo e à
confidencialidade das infor-
mações obtidas.

Segundo a mentora do
projecto, Paula Araújo, o
aconselhamento que se dá,
via telefónica, é gratuito,

todos os dias, das 8h00 às
20h00. “Esteja onde estiver,
qualquer indivíduo que
necessite de ajuda pode ligar
nos horários estabelecidos”,
disse, para acrescentar que
o tempo máximo de cada
chamada é de 20 minutos,
mas com a possibilidade de
o utente remarcar a consulta
para outros dias.

O objectivo, de acordo
com a psicóloga da saúde, é
ajudar todos os que neces-
sitam de apoio, no que diz
respeito à saúde mental,
principalmente nesta fase
da pandemia de Covid-19,
em que muitos males podem
ocorrer na mente de uma
pessoa. Paula Araújo conta
que, até agora, o grupo não
recebeu nenhuma ligação
de indivíduos que quisessem
tirar as próprias vidas.

“Mas o grupo está pre-
parado. Muitos utentes,
quando ligaram para nós
estavam tristes e, nalguns
casos desesperados e ansio-
sos,  e nós conseguimos
mudar o quadro”, disse,
sublinhando que a maioria
dos utentes demonstra um
nível alto de ansiedade,

quando ligam para a Linha
de Apoio Psicológico.

Um dos voluntários do
grupo, João Caratão, é for-
mado em Psicologia Clínica
e trabalha há mais de 12 anos
no Hospital Geral de Ben-
guela. O profissional explica
que nas primeiras semanas
de atendimento, alguns uten-
tes que solicitaram aconse-
lhamento  ps ico lóg ico ,
apresentaram vários pro-
blemas de ansiedade, entre
outras situações.

“As chamadas têm estado
dentro do contexto do apoio
psicológico. Contávamos
que estivessem mais rela-
cionadas com a pandemia
da Covid-19 ou com assuntos
relacionados às medidas de
prevenção impostas. Mas,
na realidade, os assuntos têm
sido de carácter variado”,
adiantou João Caratão.

Psicólogos
voluntários 

dão consulta 
via telefone
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O projecto começou em Março, com um grupo de amigos
formados em várias áreas da Psicologia, que em conversa

“online” sobre a pandemia da Covid-19 e o impacto
psicológico da mesma, concordaram que seria

importante encontrar uma maneira de apoiar as pessoas
mais afectadas que, necessitando de apoio, não tinham

como fazê-lo a partir de casa

Do atendimento 
ao aconselhamento
“Saúde mental em linha.
Estamos a falar com…, em
que posso ajudar?”. O utente
é avisado de que a chamada
será gravada e, se o mesmo
estiver de acordo, é-lhe soli-
citado os dados pessoais. A
maior parte das pessoas liga
apenas uma vez. Os que
necessitam de consulta pre-
sencial são encaminhados
para as entidades públicas
de referência, que ficam
mais próximas dos seus
locais de residência.

“Para esse tipo de situa-
ções, o grupo de apoio for-
nece os respectivos contactos.
Há certos tipos de pertur-
bações que não podem ser
atendidas via telefónica”,
explica Paula Araújo.

A  a ss i s tênc ia  dada ,
segundo  João  Caratão
passa, primeiro, pela par-
tilha de informações, onde
o foco é a transmissão de
dados, com base em fontes
credíveis, como do Minis-
tério da Saúde, Direcção
Nacional da Saúde Pública
e Organização Mundial da
Saúde, sobre a Covid-19,
para promover a adopção
de comportamentos mais
responsáveis.

Depois disso, acrescenta
o especialista, segue a fase
onde os psicólogos desen-
volvem um diálogo mais
acolhedor, usando técnicas
que promovem o equilíbrio
mental e emocional dos que
buscam ajuda, e por fim vem
a orientação, com base nas

análises da conversa esta-
belecida com os utentes.

Em tempo da pandemia
Os psicólogos alertam que
nesta altura, por causa da
Pandemia podem surgir
várias preocupações ligadas
à ansiedade e à depressão,
problemas familiares, entre
outros. Aconselham que é
importante adaptar-se à
nova realidade, novos com-
portamentos e hábitos. Mas,
para os que não conseguem
fazê-lo, devem procurar a
nossa ajuda”.

“ Ex i s t e  uma  n o ç ão
errada do serviço de psi-
cologia no país. O apoio
psicológico serve para aten-
der as situações simples e
complexas, pessoais e fami-
liares. O ideal é que as pes-
soas nos contactem, quando
têm algum problema que
não conseguem resolver
sozinhas”, sublinha.

Como tudo começou?
O projecto começou em
Março, com um grupo de
amigos formados na área
de Psicologia, que em con-
versa “online” sobre a
pandemia da Covid-19 e
o impacto psicológico da
mesma, concordaram que
seria importante encontrar
uma maneira de apoiar as
pessoas mais afectadas
que, necessitando de apoio,

não tinham como fazê-lo
a partir de casa.

O grupo, constituído por
27 psicólogos, entre ango-
lanos e portugueses resi-
dentes em Angola e Portugal,
acredita que numa socie-
dade como a nossa, que
teve muitos anos de guerra
civil, em que os traumas,
medos e angústias persis-
tem, com esta pandemia
a situação só podia agra-
var-se ainda mais, daí a
obrigação de prestar um
serviço público.

A maioria deles actua
em Luanda, mas começa
a aumentar a representação
nas províncias de Benguela
e da Huíla. O objectivo é
expandir os serviços para
outras localidades provin-
ciais. Todos os dias, dentro
do horário de atendimento,
cada psicólogo cria con-
dições para estar disponí-
vel, com o seu telefone e
num local apropriado para
atender os utentes, sem
interrupções.

O grupo de psicólogos
tem estado a organizar-se
no desenvolvimento de pro-
jectos que vão para além do
atendimento via telemóvel.
Para  já ,  é  um grupo de
voluntários, mas o processo
de constituição de uma
Associação, está em curso.
Tem muitas ideias e pro-
jectos para o futuro.

Os psicólogos alertam que nesta altura, por
causa da Pandemia podem surgir várias

preocupações ligadas à ansiedade e à
depressão, problemas familiares, entre

outros

SAÚDE MENTAL
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Rosalina Mateta

Contrariamenteao que a pre-
sidente da Comissão Admi-
nistrativa da Cidade de Luanda
(CACL), Antónia Nelumba,
disse ao Luanda, Jornal Metro-
politano, em Janeiro, no Bairro
Operário os espaços livres
deixados pelas casas demo-
lidas, no âmbito do plano de
requalificação, estão a ser
ocupadas e reerguidas dife-
rentes tipos de construções.
Numa grande entrevista

concedida ao citado jornal,
por ocasião do 444º aniversário
da Cidade de Luanda, Antónia
Nelumba garantiu que as
construções nos terrenos
desabitados do Bairro Operário
seriam demolidas. “Não pode-
mos ceder novos espaços,
sob o risco de que quando o
Estado quiser implementar
os projectos ter de indemnizar
as pessoas. Quando o Estado
demoliu, para requalificação,
teve de indemnizar. Portanto,
quem estiver a ocupar os ter-
renos desabitados, seja a que
título for, tem de saber que
vamos demolir”, avisou a
presidente da CACL.
Porém, numa ronda efec-

tuada ao Bairro Operário, o
Jornal de Angola constatou
que, não obstante a advertência
expressa, quase todos os espa-
ços onde se encontravam os
escombros de casas demolidas
estão ocupados com conten-
tores ou vedados com muros
de construção definitiva.
À luz do dia, em época da

pandemia da Covid-19, obras
para consolidação da ocupa-
ção dos terrenos seguem a
bom ritmo, sendo que a azá-
fama se circunscreve à zona
do Gamek e proximidades do
Largo Deolinda Rodrigues.
Nestes pontos, a nossa repor-
tagem não pode abordar com
os beneficiários dos espaços,
porque as pessoas que encon-
tramos alegavam ser apenas
operários mandatados para
fazer as obras necessárias.
Verificamos também que
todas elas estão viradas para
negócios debarbearia, oficina
e restauração.
Na Administração do Dis-

trito Urbano do Sambizanga
encontramos minutas, cujo
teor indica aos interessados
os passos a dar para requerer
e pagar pelos terrenos que
ficaram desocupados, depois
do efémero processo de requa-
lificação do Bairro Operário.

À partida, todo o munícipe
interessado deverá solicitar
por requerimento a licença
para exploração do espaço
desejado, realizar obras, e
fazer uma declaração de
renúncia, porque suposta-
mente os terrenos estão a ser
cedidos a título precário.
Recordamos que a presi-

dente da Comissão Admi-
nistrativa da Cidade de Luanda
advertiu que mesmo as cons-
truções a título precário
seriam demolidas. “Se o
objectivo era desactivar para
dar continuidade à requali-
ficação da zona, porquê que
outros hão-de ir lá morar?
Nem a título precário podem
fica”, disse.

Projecto para o bairro
Apesar de faltarem vários ser-
viços sociais no Bairro Ope-

rário, a presidente da CACL,
na entrevista que concedeu,
em Janeiro deste ano,ao
Luanda, Jornal Metropolitano,
destacou que, no âmbito da
requalificação daquela zona,
apenas estava prevista a cons-
trução de um campo multiuso
a ser erguido entre as ruas G
e do Massangano.
Para melhor entendermos

a questão da cedência de ter-
renos e se existem outros pro-
jectos de vulto para o bairro
Operário, em Março deste ano,
endereçamos um questionário
dirigido ao senhor adminis-
trador do Distrito Urbano do
Sambizanga, depois de termos
a devida anuência do seu
director de gabinete. Volvidos
três meses, não obtivemos
qualquer resposta. O funcio-
nário da Administração que
serviu de facilitador deixou

de atender as nossas chama-
das telefónicas, e nem sequer
respondeu as mensagens por
nós enviadas.
O Programa de Requali-

ficação do Bairro Operário
teve início, em 2015, e previa
melhorar as condições de
habitação, com espaços pla-
neados para densidades
apropriadas, obedecendo
aos padrões urbanos inter-
nacionais. Na altura, cerca
de 3.696 famílias estavam
cadastradas, num processo
que seria concluído há três
anos (2018).  O mesmo,
incluía a construção de postos
policiais, estruturas sanitá-
rias, desportivas e recreativas,
arruamentos, redes eléctricas
e de distribuição de água,
além dos sistemas de dre-
nagem das águas residuais
e pluviais.

DISTRITO URBANO DO SAMBIZANGA

Administração cede terrenos
no Bairro Operário

DR

Licença para exploração do espaço desejado, realizar obras, e
fazer uma declaração de renúncia, porque supostamente os

terrenos estão a ser cedidos 
a título precário

A administração do Distrito
Urbano do Sambizanga for-
mou este ano uma comissão
para tratar do conflito ligado
ao processo de requalificação
do Bairro Operário. Para o
efeito, convocou os morado-
res que, tendo já recebido
apartamentos ou casas no
Zango, permaneciam nas
antigas casas.

Os encontros foram mar-
cados por alguns impasses,
não se conhecendo o desfe-
cho administrativo. Facto é
que alguns antigos moradores
permanecem em suas casas
e a Administração está a ceder
os terrenos desocupados.
Alguns mais antigos habi-
tantes daquele bairro mos-
traram-se indignados, porque
nunca tiveram conhecimento
formal da existência de ter-
renos a ceder.

Conflitos de casas e terrenos

Obras para a consolidação da ocupação de terrenos seguem a bom ritmo e a azáfama se circunscreve à zona do Gamek e arredores do Largo Deolinda Rodrigues

Arcângela Rodrigues 

O Comando Provincial de Luanda do Serviço de
Protecção Civil e Bombeiros (CPL/SPCB) registou
um total de 1.463 ocorrências, durante o mês de
Maio do ano corrente, informou, recentemente, o
director do Gabinete de Comunicação Institucional
e Imprensa da instituição.

Em declarações ao Jornal de Angola, Faustino
Miguêns referiu que, no conjunto das ocorrências
registadas, consta essencialmente a mitigação de
incêndios, neutralização de derrame de combustível
na via pública, remoção de cadáveres e o desen-
carceramento de vítimas de acidentes de viação.

No mesmo período, Faustino Miguêns afirmou
que a corporação realizou diferentes trabalhos de
sensibilização sobre prevenção e mitigação dos
incêndios, acidentes de viação e afogamento.

“As nossas equipas participaram em diversas
outras operações, nomeadamente 926 trabalhos pro-
filácticos, sendo 823 actividades de sensibilização
dirigida à população, 43 inspecções e 31 reinspecções,
19 vistorias, entre outros”, disse.

O oficial do CPL/SPCB afirmou, igualmente, que
a corporação socorreu 344 cidadãos para diferentes
unidades hospitalares, procedeu a abertura de 19
portas bloqueadas,10 neutralizações de derrame
de combustível na via pública, cinco remoções de
cadáveres por causas não identificadas, quatro
desobstruções de viaturas na via pública, desen-
carceramento de vítimas em quatro acidentes de
viação, salvamento de um cidadão em iminência
de afogamento, resgate de uma viatura e a captura
de um animal doméstico.

Das ocorrências, segundo Faustino Miguêns,
resultaram num total de 83 vítimas, das quais 21
mortos e 62 feridos. Acresce-se 56 incêndios.

“A habitação, com 17 casos, transporte e energia
com 13, e comércio com seis, foram os sectores mais
afectados pelos incêndios, em que as  presumíveis
causas foram curto-circuito, fuga de gás, negligência
e fogo posto”, disse.

Protecção civil regista
mais de mil ocorrências

DURANTE O MÊS DE MAIO
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NOVO ÁLBUM TARDA A CHEGARManuel Albano  

A produçãode um disco com
sonoridades rítmicas capazes
de responder às expectativas
dos fãs tem levado o cantor
Proletário a produzir um tra-
balho inovador em defesa da
matriz cultural angolana, em
especial da região de Calulo,
província do Cuanza-Sul.
O lançamento no mer-

cado do segundo disco de
originais, intitulado “Caro-
lina do Ebo”, pode acontecer
ainda este ano, afirmou o
próprio cantor, ontem, ao
Jornal de Angola, embora a
prioridade seja a conclusão
dos temas promocionais.
Com uma sonoridade vocal

incomum, Proletário tem pro-
curado ser “fiel e competente”
no estilo que faz, preservando
a linha melódica que o tem
caracterizado ao longo da car-
reira artística. Sem avançar
datas, “Man Prole”, como
também é conhecido, estreou-
se no mercado discográfico,
em Dezembro de 2009, com
o CD “Caminhada”.
Em 2014, começou a cami-

nhada para Proletário colocar
no mercado o segundo álbum
de originais intitulado “Caro-
lina do Ebo”. Desde então,
tem visto o sonho adiado várias
vezes. Em 2017, tudo estava
confirmado para a chegada
do CD em Outubro mas, uma
vez mais, falhou.
O cantor disse que, neste

momento, está na fase de
masterização, cuja segunda
fase decorre em Portugal.
O confinamento social,

devido à pandemia da Covid-
19, que tem vitimado milhares
de pessoas em todo o mundo,
pode interromper o sonho
de Proletário, mais uma vez,
por motivos financeiros. 
O músico disse que pre-

tendia viajar para Portugal,
de modo a concluir o disco
composto por 12 temas, nos
est i los  semba,  bo lero ,

kizomba, kuassa e kilata,
este último ritmo da região
de Calulo,  província do
Cuanza-Sul, sua terra natal.
Em Portugal,  pretende,

igualmente, inscrever-se
como membro da Sociedade
Portuguesa de Autores (SPA),
promover o disco e realizar
espectáculos para a comu-
nidade angolana residente
na diáspora.
O disco, que está a ser pro-

duzido por Betinho Feijó,
tem o suporte da banda
Xamavo e de alguns músicos
angolanos residentes em Por-
tugal. O álbum, reconheceu,

tem sofrido alterações, devido
à qualidade acústica que se
pretende atingir.
“Inicialmente, observou-

se que o disco tinha pouca
harmonia nos instrumentos
musicais, por isso, decidi-
mos refazer algumas coisas
para dar mais qualidade ao
projecto”, disse.
Como sugestão, disse,

Betinho Feijó teve  neces-
sidade de colocar novas gui-
tarras e adicionar sopros
para melhorar a qualidade
acústica. “Temos feito as
alterações necessárias para
permitir que o disco chegue

ao consumidor com alguma
qualidade estética e sonora.
Já conquistei o mercado e
tenho o dever de colocar no
mercado um produto que
possa  ser  do  agrado  da
maioria do público”, afir-
mou o autor do sucesso
“Scânia 111”.
Do disco constam temas

como “Canote”, “Lemba”,
“Minga”, “Zembele”, “Sere-
nata”, “Margarida”, “Ngana
Salinine” e “Scânia 140”, uma
versão do “Scânia 111”, tema
que fez bastante sucesso nas
décadas de 1970 e 1980. “Está
tudo a ser feito para que ainda
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Músico pretende mostrar uma nova fase da carreira com a transmissão de um legado positivo

Proletário quer fidelidade
no disco “Carolina do Ebo”

Um impérioem crescimento
desde 1984, o Cirque du
Soleil, desmoronou-se nos
últimos três meses, por culpa
da pandemia que parou o
mundo dos espectáculos, e
tem actualmente uma dívida
de 815 milhões de euros.
Embora fosse considerada

a maior produtora de espec-
táculos do mundo, com um
capital bastante acima da
média no sector, a empresa
canadiana possui a dívida
há cerca de cinco anos, revela
o “El País”.
O co-fundador e ex-pro-

prietário, Guy Laliberté, afir-
mou, na semana passada,
que estava disposto a adquirir
a empresa para tirá-la desta
situação, assim como a Que-
becor, grupo de comunicação
social canadiano. Porém no
momento é impossível, por-
que a actual administração
do Cirque du Soleil se recusa
a divulgar as contas verda-
deiras da empresa, acusando
a Quebecor de pressionar
para desvalorizar as acções
e comprar a empresa a um
preço baixo.
Por enquanto, a única

entidade que já injectou

dinheiro na empresa foi o
Governo do Quebec, que
aprovou um empréstimo de
182 milhões de euros para
impedir que um dos maiores
motivos de orgulho do Estado
canadiano se afunde.
O Cirque du Soleil nasceu

e está sediado na cidade de
Montreal e emprega cinco mil
pessoas. Agora, 95 por cento
foram colocados em “lay off”.
A esses podem ser adiciona-
dos os artistas e produtores
dos 20 “shows” que estão em
digressão, ou seja, cerca de
100 por cada produção.
Apesar dos 182 milhões de

euros recebidos do Governo
de Quebec e de outros 45
milhões de euros que os
proprietários injectaram no
início de Maio, a empresa
tem que fazer um reembolso
de 150 milhões de euros a
quem já tinha comprado
bilhetes para os espectáculos,
entretanto cancelados.
Embora a situação seja

muito complicada, os tra-
balhadores permanecem
calmos. “Continuamos opti-
mistas. A empresa até ao
momento não cancelou
espectáculos, apenas adiou

os que estavam agendados
para os próximos meses”,
disse ao El País o artista espa-
nhol Mateo Amieva, que pla-
neava viajar para Buenos
Aires nos próximos dias para
continuar a digressão do
espectáculo “Messi 10”,
actualmente adiado. 
“Temos sempre períodos

em que não fazemos espec-
táculos e por isso não rece-
bemos, mas o dinheiro das
digressões compensa isso.
Porém, agora a paragem é
mais longa e temos que a
suportar”, lamentou.

Outrora considerada uma
empresa próspera e estudada
pelo modelo de gestão cria-
tivo e inovador, “que passava
por criar novos nichos de
mercado e teve 20 anos de
crescimento ininterrupto,
o Cirque du Soleil viu a fór-
mula ser imitada por outras
empresas do sector, o que
forçou a empresa canadiana
a produzir espectáculos mais
caros para se diferenciar”,
explicou Bruno Cassiman,
professor da Escola de Negó-
cios IESE, especializado em
Estratégia Corporativa.

Companhia Cirque du Soleil em risco de falência
COM A PANDEMIA

Uma praça da cultura está
a ser construída no distrito
urbano do Dundo, defronte
ao Museu Regional, para per-
mitir aos artistas comercia-
lizarem produtos de arte,
num projecto idealizado pela
administração municipal.
O administrador do Chi-

tato, Gastão Cahata, disse,
ontem, que a praça é um dos
projectos locais para apoiar
actividades culturais. Actual-
mente, adiantou, a Lunda-
Norte não dispõe de um local
apropriado para tais activi-
dades, “acto que obriga os
fazedores de arte, sobretudo
os músicos, a comercializa-
rem os trabalhos em locais
impróprios, onde a vida dos
clientes ficava em risco.
“Pensando nisso, criámos

este espaço para garantir aos
artistas as condições neces-
sárias para mostrarem e ven-
derem o resultado da sua
criatividade”, destacou,
acrescentando que a praça
tem a capacidade de acolher
mais de 500 pessoas.

Lunda-Norte 
ganha praça 
da cultura

VALORIZAÇÃO

este ano coloquemos já algu-
mas músicas promocionais
a tocar nas rádios e nas pla-
taformas digitais no país e
no estrangeiro”, garantiu.
Segundo Proletário, o sur-

gimento de novos cantores e
intérpretes está a possibilitar
trazer ao mercado novas pro-
postas musicais, razão para
preparar um disco que possa
alcançar outros mercados.
“Quero mostrar uma outra
fase da minha carreira, prin-
cipalmente transmitir um
legado positivo aos músicos
mais jovens.”

Aposta nas raízes
De acordo com Proletário,
é importante que os criadores
nacionais apostem mais na
investigação das raízes cul-
turais, no domínio da música
tradicional, dos contos popu-
lares e cultura dos povos
ancestrais, como forma de
alavancar a matriz cultural
angolana muito rica em todas
as regiões do país.
Nascido em 1957, Jaime

Palana Kingungo “Proletário”
começou a carreira em 1970,
ainda na sua terra natal, mas
tornou-se conhecido por
volta de 1972-73 no bairro
Kaputo, Rangel, em Luanda,
onde fazia actuações espo-
rádicas no Centro Recreativo
Maria  das  Crequenhas,
actual Centro Recreativo e
Cultural Kilamba.
Em 1977, período em que

o país perdeu vozes de refe-
rência como David Zé e
Urbano de Castro, Joine
Jaime, como Proletário era
conhecido na época, integrou
os Surpresa 103, com o qual
prosseguiu as actuações.   Na
altura, cantava, como outros
artistas da época, música
revolucionária, fazendo soar
a sua sagacidade em várias
regiões de Luanda até à
década de 1980, altura em
que foi obrigado a cumprir
serviço militar. 
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Pedro Vidal, o “histórico”
comandante do grupo União
10 de Dezembro, morreu,
ontem, às 10h00, em Luanda,
vítima de doença.
A confirmação foi feita

pelo filho Albino Vidal. “Ele
esteve internado durante
15 dias. Depois de ter rece-
bido alta ficou em casa ape-
nas um dia. No dia seguinte
voltou a ser internado, no
Hospital do Prenda, onde
ficou seis dias até à morte”,
lamentou o filho.
Com mais de 40 anos

dedicados à cultura nacional,
particularmente a dançar
Carnaval, Pedro Vidal foi
homenageado, em 2011, pelo
Ministério da Cultura pela
entrega ao Entrudo.
Durante  os anos em que

foi comandante do União
10 de Dezembro, conquistou
14 vezes o título de melhor
comandante do Carnaval de
Luanda e o grupo conquistou
quatro títulos da “festa do
povo”, em 1991, 1999, 2002

e  2006. Pelos anos dedi-
cados ao Carnaval, o grupo
Amazonas do Prenda deci-
diu render, na edição deste
ano do Carnaval de Luanda,
uma homenagem ao “his-
tórico” comandante do 10
de Dezembro, cujos feitos
incentivaram várias gera-
ções de jovens do município
da Samba.

Carnaval de Luanda
perde figura histórica

MORREU PEDRO VIDAL

Produtora canadiana de espectáculos tem dívida avultada
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Vidal foi um dos nomes 
de referência do Entrudo 
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Artesanato vai ter maior
expressão no novo espaço 
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Ana Isabel, presidente ces-
sante da Associação Provin-
cial de Atletismo da Huíla
(APAH), anunciou, ontem,
a recandidatura ao cargo para
o ciclo olímpico 2020/2024.
A antiga fundista, que

concorre  ao  segundo e
último mandato,  vai ter o
técnico da modalidade,
Augusto Diogo “Seco”, na
vice-presidência Despor-
tiva, em substituição do
veterano Mário Kapoco,
que passa a vice para os
Antigos Praticantes.  
“ E s tou  a  apo s ta r  no

Augusto Diogo “Seco”, por
ser dinâmico e conhecedor
da matéria porque já pra-
ticou a modalidade. É a
minha aposta a fim de con-
tribuir na dinamização do
atletismo na província e não
só”, justificou.
Ana Isabel anunciou Fran-

cisco Ferreira como secre-
tário-geral. No mandato
cessante foi do Conselho de
Disciplina, em substituição
de Alberto Cabanda, que vai
para vice-presidente para
as Finanças.
A reunião de concertação

para a constituição da Comis-
são Eleitoral e a data da rea-
lização do sufrágio decorreu
segunda-feira, na centrali-
dade da Quilemba.
Sem adiantar a data, Ana

Isabel garante que as con-
dições estão a ser criadas.
Ana Isabel considerou

positivo o balanço do pri-
meiro mandato, apesar das
dificuldades financeiras.
“Nem todos os objectivos
traçados foram atingidos.
Faltou realizar algumas acti-
vidades nos municípios e
resgatar alguns valores na
periferia, por falta de dinheiro
e transporte”, disse.
Reconheceu existirem

muitos talentos nos muni-
cípios. Mas, por falta de
recursos financeiros e trans-
porte, muitas acções não
foram concretizadas. Acres-
centou que estes projectos
serão prioritários no pró-
ximo mandato.
“O atletismo é feito nas

comunidades, e não nas
cidades, a exemplo do que
ocorre nos países africanos
com este potencial, como
são os casos do Quénia e
Etiópia”, disse.
Afirmou que os fundos

para fazer funcionar plena-
mente a associação ainda é
proveniente da contribuição
dos membros. O objectivo,
salientou, é inverter o quadro,
estabelecendo  parcerias com
empresas e outras pessoas
conhecedoras da matéria.
“Estamos a puxar pessoas

que conhecem o atletismo.
Acreditamos que vão nos
ajudar a alavancar a Asso-
ciação e o próprio atletismo”,
reconheceu.
Ana Isabel defendeu o

surgimento de mais listas a
concorrerem aos órgãos
sociais da APAH. 

António de Brito

A disputa pela presidência da
Federação Angolana de Fute-
bol (FAF) pode circunscre-
ver-se a dois candidatos, casos
de Artur Almeida, presidente
cessante, e Norberto de Castro,
antigo vice-presidente para
o Futebol Jovem da entidade,
visto que Fernando da Trin-
dade Jordão, António Gomes
“Tony Estraga” e Francisco
Pereira Furtado não oficiali-
zaram, até hoje, as candida-
turas ao cargo.
Caso se confirme a luta a

dois, o acto eleitoral, ainda
sem data marcada, promete
ser bastante interessante,
uma vez que vai colocar
frente-a-frente, candidatos
que fizeram parte da mesma
lista no pleito passado, que
culminou com a eleição de
Artur Almeida à presidência
da instituição.
Depois de 15 dias da nova

direcção entrar em funcio-
namento, Norberto de Castro
demitiu-se do cargo, porque
não compactuava pela forma
como Artur Almeida dirigia
as reuniões de direcção e
tomava decisões.

Após a saída de Norberto
de Castro, seguiram-se as
de Dino Paulo, José Alberto
Macaia e Ulisses de Jesus.
Os demissionários desem-
penhavam as funções de
vice-presidentes.
Contestado pelos aman-

tes da bola pela forma como
dirige o futebol angolano,
Artur Almeida não se coibiu
e anunciou a recandidatura
ao cargo, e mostra-se con-
fiante na vitória.
Preocupado com o fenó-

meno desportivo e social,
Norberto de Castro desta-
cou, no momento da ofi-
cialização da candidatura,
que vai trabalhar em prol
do futebol nacional, bem
como dar dignidade e pres-
tígio à FAF. 
Se prevalecerem as duas

listas, Artur Almeida e Nor-
berto de Castro vão, certa-
mente, travar uma acirrada
disputa durante a campanha
eleitoral, com a finalidade
de convencer o eleitorado
(associações provinciais
e clubes), para garantirem
os votos necessários para
alcançar  o  tão  preten-
dido objectivo.

Alargamento do prazo
A Direcção Nacional dos
Desportos (DND) fixou o
mês de Setembro como
prazo limite  para a realização
dos pleitos eleitorais nas
distintas federações. Por
esta razão, a FAF é obrigada
a realizar, até ao final deste
mês, a Assembleia-Geral
para a marcação das eleições
e a constituição da Comissão
Eleitoral, para permitir aos
candidatos se desdobrarem
nas 18 províncias, durante
a ‘caça’ ao voto.
O Jornal de Angola apu-

rou que Pereira Furtado,
antigo vice-presidente para
o Futebol do 1º de Agosto e
presidente do Desportivo
da Huíla, equacionou a pos-
sibilidade de concorrer ao
cargo, se a FAF tivesse saúde
financeira no decorrer dos
próximos quatro anos de
mandato, para a concreti-
zação do programa de acção. 
Fernando da Trindade

Jordão e António Gomes
“Tony Estraga” só avançarão
com as respectivas candi-
daturas, se houver garantias
financeiras das pessoas
contactadas ou empresas.

CORRIDA À PRESIDÊNCIA DA FAF

Presidente cessante enfrenta nas urnas antigo companheiro demissionário durante o mandato

PROCESSO ELEITORAL

FIM DE CONTRATO

Escola Dibondo Abraão 
renova órgãos directivos

Nary está de saída 
da equipa tricolor

Pedro Futa

A  E s c o l a  d e  At l e t i s m o
Dibondo Abraão vai ter nova
direcção, para o ciclo olímpico
2020/2024, a partir de 26 de
Junho, com a realização da
Assembleia-geral ordinária.
A informação foi avançada,
ontem, ao Jornal de Angola,
pelo proprietário da insti-
tuição com o mesmo nome.
Dibondo Abraão disse que
as funções que ocupa na
Federação Angolana e na
Associação Provincial de
Futebol são incompatíveis
com a liderança da escola.
“Sou membro da FAF e da

Associação Provincial de
Futebol e não posso ser pre-
sidente de um clube. Vamos
ter uma nova direcção com
a realização das eleições”.
A Escola Dibondo vai disputar
os Campeonatos Nacionais
de juvenis e juniores, na pro-
víncia do Namibe, ainda sem
data, com 24 atletas em
ambos os sexos, e participa
com os infantis, iniciados e
equipa sénior no provincial
de Luanda, segundo o líder
da escola dos Mulenvos.  
O dirigente disse ainda que
a agremiação vai ter uma
nova designação. “A partir
de 26 de Junho vai chamar-

se Clube Desportivo Escola
Dibondo e, além do atle-
tismo, vamos contar com
uma equipa de luta livre,
onde teremos 120 atletas na
academia localizada no
município de Cacuaco”,
esclareceu. Dibondo Abraão,
que  também é  dono  da
equipa de futebol feminino
Gira Jovem, realiza no mesmo
dia eleições para encontrar
o novo presidente. “Temos
uma candidata a presidente
para o Futebol Feminino.
Trata-se de Elisabete Avelino,
mas os associados vão decidir
em Assembleia-Geral, no
dia 26 de Junho”, sublinhou.

Paulo Caculo 

O médio-defensivo Nary
Dinis está no mercado à pro-
cura de novo clube. O expe-
riente jogador, de 33 anos,
assegurou ao Jornal de Angola
não ter chegado a acordo
com o Petro de Luanda, e
ambiciona relançar a carreira
numa nova equipa. 
Duas épocas depois de

envergar o emblema tricolor,
o médio acredita ter chegado
a altura de mudar, respirar
novos ares e dispor de outra
oportunidade  para  dar
sequência ao percurso iniciado
no Interclube, com passagens
pelo 1º de Agosto e Kabuscorp
do Palanca.
“Estou satisfeito com a

minha última época no Petro.
Devo apenas lamentar o facto
de não ter mais oportuni-
dades. Mas sempre que fui
chamado a dar o contributo,
dei o máximo, o melhor, para
ajudar a equipa. Acredito
que, com mais oportunida-
des, teria sido muito mais
produtivo”, disse o médio
polivalente, notabilizado na
posição de defesa central.  
“Tive muito boas expe-

riências no Petro, e gostava
de repetir noutro clube.
Penso que o futuro será bri-
lhante, mas tenho a lamen-
tar o facto de não ter ficado
mais anos, porque estava a
ser uma época agradável”,
acrescentou Nary Dinis,
para em seguida confessar
estar orgulhoso por ter feito
parte de um grupo de tra-
balho “excepcional”, orien-
tado pelo professor António
Cosano, a quem agradece
a oportunidade.
O jogador considera estar

preparado para dar início a

novo ciclo na carreira, de
preferência num “clube
grande” ou uma equipa “que
tenha entre as prioridades a
conquista de títulos”. E jus-
tifica porquê: “sou ambicioso
e tenho sempre nos meus
objectivos a conquista de tro-
féus. Se não puder assinar
por um clube que queira ser
campeão, pelo menos que
tenha a ambição de lutar pelo
segundo ou terceiro lugares”.
“Estou confiante em rela-

ção ao meu futuro. Quero
abraçar uma nova oportu-
nidade na  carreira. Estou
aberto a várias propostas,
mas se surgisse o interesse
de um candidato ao título,
seria irrecusável”, asseverou
Nary Dinis.

Bugos e Ariclene 
sem renovação
Cresce a lista de saídas.
Depois de Herenilson e Élio,
coube a vez de Bugos e Ari-
clene anunciarem a desvin-
culação. A saída dos dois
jogadores constitui surpresa,
em virtude de, na época
finda, terem integrado o
grupo restrito de fundamen-
tais na 'estrutura óssea' da
equipa tricolor.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

Petro de Luanda remarca 
assembleia para o dia 27 
Jorge Neto                                     

A Assembleia-Geral do Petro
Atlético de Luanda foi remar-
cada para o dia 27 do corrente
mês, às 9h00, na sede social
do clube, depois de ultrapas-
sadas algumas restrições liga-
das ao combate à propagação
da pandemia da Covid-19. 
A reunião, inicialmente

marcada para o passado dia
28 de Março, mantém os seis
pontos a serem debatidos,
sendo a leitura e aprovação da
acta da Assembleia anterior,
apresentação e análise do rela-
tório de gestão de 2019,  terceiro,
apresentação e análise das
demonstrações financeira s à
data de 31-12-2019, tal como
outros itens como o balanço
do programa eleitoral do qua-
driénio 2016 até Março de
2020, a aprovação do regula-
mento eleitoral para a reno-
vação dos órgãos sociais de
2020/2024 e análise e apre-
ciação do ajustamento do logó-
tipo do clube.
O anúncio feito, na edição

de terça-feira passada, neste
jornal, destaca ainda que se
na hora prevista o número de
sócios não totalizar o exigido
pelos estatutos, a Assembleia-
Geral vai realizar-se meia hora
depois com os presentes.   
O documento, assinado

pelo vice-presidente da Mesa
da Assembleia Geral, Paulino
Jerónimo, sublinha que só
terão acesso à reunião os sócios
que tenham pago integral-
mente as respectivas quotas
até ao dia 10 do corrente, e os
que pretendem participar no
evento via plataforma elec-
trónica devem manifestar a
pretensão até ao dia 19 do cor-
rente, via email do clube. O
acesso à reunião está condi-
cionada ao cumprimento das
normas de biossegurança,
devendo todos os associados
estarem munidos de máscaras
ou viseiras, e proceder a lava-
gem das mãos à entrada. 
O presidente cessante dos

tricolores, Tomás Faria, é
apontado como único can-
didato à liderança. 

ATLETISMO

Ana Isabel
concorre 
para “bisar”
mandato  

Artur e Norberto podem
disputar cadeirão a dois 
Associados aguardam  marcação da data das eleições na instituição 
após alargamento do prazo pela Direcção Nacional dos Desportos                          

| EDIÇÕES NOVEMBRO| EDIÇÕES NOVEMBRO

DR

DESPORTO



entra para o seu marco ter-
ceiro, depois da apoteótica
abertura em Munique e do
sábado com movimento em
Dortmund, Hamburgo e
Frankfurt, o Mundial começa
para Angola e tudo o que havia
para preparar, definir, cuidar
ou prever, está feito.

Tudo é irreversível desde
agora, tempo, dor, pesar,
emoção, fervor, crença. Ou
seja, entramos para a fase do
“seja o que Deus quiser”.

Aqui estamos, portanto,
diante de mais um daqueles
severos desafios que põe à
prova a nossa têmpera, o nosso
estoicismo, a nossa coragem.
Os Palancas Negras meteram-
nos nisto e vamos com eles
até onde for preciso, sem idea-
lismos bacocos nem cegueiras
inúteis mas agarrados ao prin-
cípio que bem dominamos de
que nada se consegue sem
luta, sem esforço.

É o país inteiro que se
mobilizou, que está de atenção
focalizada para Colónia, que

se une para sofrer em con-
junto, resistir, aguentar, fazer
o que for preciso em nome
da honra, da dignidade e da
auto-estima. Milhões a toda
dimensão da pátria, do mais
recuado ponto de Cabinda à
aldeia mais meridional do
Cunene, com as bandeiras a
esvoaçarem, os cachecóis, as
faixas, os bonés, tudo o que
nos reforça a galhardia.

E na arena da dura refrega,
na cidade que nos ditou o
sorteio - Colónia - vão estar
uns bons milhares, quatro,
segundo cálculos, se calhar
mais ou até menos, prontos
para o calor, o conforto, a
confiança que é preciso trans-
mitir aos nossos bravos rapa-
zes. Sabe-se que qualquer
que seja a estatística exacta,
nunca bateremos em número
os apoiantes de Portugal, mas
o que importa isso se a nossa
força vem de Mandume,
Ngola Kiluanji, Ekuikui e
todos de quem herdámos os
genes da coragem?

Sabemos que a batalha
será desigual. Portugal é muito
mais equipa do que por ora
somos, mas o nosso prestígio
joga-se na razão directa do
nosso desempenho. Com-
plexados é que jamais nos
apresentaremos, chama-se
ele o adversário Portugal, Irão
ou México.

Se até aqui chegamos, foi
porque o merecemos, sem
favores de secretaria nem a
sorte de adversários inábeis.
A que lembrar que o cilindro
Angola passou por gigantes
como a Nigéria, a Argélia, o
Zimbabwe.

Hoje é um dia de entrar
para a História. Porque fomos
capazes de fazer o percurso
correcto, superando escolhos
e actuando com fé na vitória,
sempre. O resto vem por
acréscimo, na certeza de que
de nós próprios depende o
destino. Desçamos à arena
bravos rapazes, que a Nação,
essa,  está com vocês há
muito. Inteirinha!    

ANGOLA ENTRA EM CAMPO HOJE

Na História, definitivamente!

A Editoria de Desporto do Jornal de Angola faz uma viagem aos arquivos, para a assinalar os 14 anos da estreia da Selecção
Nacional no Mundial da Alemanha, disputado em 2006. O baptismo  dos Palancas Negras na maior cimeira do futebol aconteceu
num dia como hoje, frente a Portugal, na cidade Colónia. Os pupilos de Oliveira Gonçalves perderam por 0-1, mas deixaram
em campo maturidade competitiva. O revisitar da história serve igualmente para render homenagem a António Ferreira
Gonçalves “Aleluia” integrante da equipa de reportagem, como repórter e criador gráfico, falecido há uma semana em Lisboa.    

Reencontro com a História

Honorato Silva

Eles são os Palancas Negras.
Vão de Angola, em repre-
sentação de África. Fazem-
no pela primeira vez, daí a
crescente curiosidade em
torno do que será, afinal de
contas, a sua estreante pre-
sença na maior montra do
futebol mundial, este ano
organizada pela Alemanha.

Ao lado do México, de
Portugal e do Irão, no Grupo
D, Angola vai desfilar pela
primeira vez aos olhos do
mundo. O futebol, a grande
paixão planetária, serve de
mote para a maior exposição
internacional, de que se tem
memória, deste país acabado
de sair de um longo período
de guerra, cujas feridas ainda
estão a sarar.

Disputar o Mundial de
Futebol, a mais mediatizada
prova dos desportos terrenos,
não é lugar comum entre os
angolanos. É, pelo contrário,
motivo de júbilo. Deste
modo, Angola festeja, a bom
festejar, a sua presença na
Alemanha. Claro que sem a
ilusão de pensar que é tão
forte quanto os adversários.
Algo desacreditados com-
petitivamente, por força da
pálida prestação assinada
na Taça de África das Nações,

CAN, no Egipto, os Palancas
Negras vão à Alemanha
banhados de humildade.
Sabem que estão num pata-
mar inferior ao dos mexica-
nos, portugueses e iranianos,
todos melhores colocados
no “ranking” mundial.

Apesar dos condiciona-
lismos decorrentes da infe-
rioridade competit iva,
Angola leva a ambição de
representar África com dig-
nidade. O ambiente instalado
em torno da selecção, de
descrédito pelo fracasso do
CAN, favorece os desígnios
do grupo comandado por
Oliveira Gonçalves, talhado
para surpresas quando dele
menos se espera.

Foi assim na campanha
de apuramento, que custou
muito a lamentada ausência
da Nigéria, uma habitué em
mundiais. Por capricho do
sorteio, Angola é apadri-
nhada, na estreia mundial,
por Portugal, país com o qual
partilha laços históricos secu-
lares. Claramente inferiores,
os angolanos alimentam o
desejo de equilibrar a disputa
e, se possível, pontuar. Uma
ambição sustentada pela pro-
digalidade ímpar do futebol,
que num ápice transforma
fracos em gigantes. Eles são
os Palancas Negras!

PALANCAS NEGRAS

No Mundial pela
primeira vez

Oliveira Gonçalves, selec-
cionador nacional, comanda
a crença angolana num bom
desempenho na estreia
frente a Portugal. De igual
modo, é o primeiro a apelar
à humildade dos jogadores,
em particular, e do país em
geral. “O nosso adversário
é claramente mais forte, por
isso temos de respeitá-lo.
Vamos fazer tudo para deixar
em campo uma boa marca
de competitividade”.

Sem demonstrar qualquer
receio por fazer a estreia
diante dos Tugas, o técnico
dos Palancas Negras pro-
mete fazer evoluir uma
equipa prenhe de atitude,
numa antítese das exibições
assinadas durante a prepa-
ração: “Os erros cometidos
nos jogos amistosos serão

corrigidos. Agora que é a
sério, o nosso comporta-
mento será outro”.

A humildade é a bandeira
da Selecção Nacional. E Oli-
veira Gonçalves faz questão
de sublinhar esta particu-
laridade. “A nossa equipa
é, a par do Togo, a mais fraca
do Campeonato do Mundo.
Vamos procurar força na
nossa fraqueza”.

Jamba, parceiro de Kali
no centro da defesa, espera
não facilitar no confronto
com os avançados portu-
gueses. Apesar dos erros
cometidos nos jogos de pre-
paração, o jogador promete
concentração esta noite:
“Não vamos facilitar, por-
que  treino é diferente de
competição”. 

Honorato Silva           

CONFIANTE OLIVEIRA GONÇALVES 

Humildade comanda
crença angolana

Luís Fernando

Hanover- Nunca mais a His-
tória das Copas do Mundial
de Futebol será igual, com
aquele seco vazio na referência
a Angola, como se não nos
competisse também o direito
ao festim que o futebol de pri-
meiríssima água proporciona.

A partir de agora e de modo
definitivo, a que saber que
somos parte da História dos
Mundiais como o são outros
desde 1930, outros algum
tempo depois e outros mais,
muito tempo passado.

O capítulo que nos caberá
começa a ser escrito hoje,
quando o relógio marcar a
hora vinte de Angola, para o
tal jogo que nos consome
nervos e ansiedade, na cidade
de Colónia.

O adversário é, como há
muito se sabe, Portugal de
Luís Figo, Cristiano Ronaldo
e companhia.

Exactamente no dia em
que a Copa da Alemanha
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Honorato Silva

Colónia - É hora de mostrar o
país ao mundo através do futebol.
Isso farão os Palancas Negras,
hoje às 21 horas em Colónia,
diante de Portugal, o adversário
especial que o capricho  do sor-
teio ditou para Angola na sua
primeira aparição na mais
mediatizada prova do desporto
a nível planetário.
Angola, país de gente ousada

e empreendedora, vem expor
o seu potencial futebolístico à
avaliação dos críticos de todo o
mundo. É o continuar da saga
vitoriosa de 8 de Outubro, em
Kigali, que valeu aos Palancas
Negras a presença inédita na
grande montra mundial, em
detrimento da mais capaz e
experimentada Nigéria, cuja
ausência é ainda lamentada
pelos seus apaniguados.
Chegou o momento de deixar

em campo tudo que se preparou
desde o histórico dia do apura-
mento. Até a humildade que dá
corpo à pequenez competitiva
do combinado nacional é con-
vidada ficar no balneário do
World Cup Stadium de Colónia.
Quando o uruguaio Jorge Lar-
rionda apitar para o início da

contenda, Angola e Portugal,
países separados por 50 posições
e 169 pontos no “ranking” inter-
nacional, com vantagem dos
Tugas, terão o mesmo desejo:
vencer o jogo.
Às ordens de Oliveira Gon-

çalves, técnico respeitado pela
sua trajectória nas selecções
nacionais, sendo até ontem o
único africano em prova na Ale-
manha, os Palancas Negras são
marinheiros de primeira viagem,
logo inexperientes nestas andan-
ças. Mas isso não esmorece a fé
e a vontade angolana de jogar
com dignidade na grande festa
da bola mundial.
A história comum dos dois

países torna especial a partida
desta noite, cujo palco é, curio-
samente, a cidade de Colónia,
uma coincidência que nos
remete ao passado colonial, em
que Angola foi Portugal ao além-
mar. Hoje, angolanos e português
jogam em defesa de estados
soberanos e independentes.
A frieza das estatísticas dá

vantagem aos Tugas. Angola
ocupa a posição 57 do “ranking”
mundial,  com 581 pontos,
enquanto Portugal é sétimo com
750. Os resultados dos confrontos
entre os dois países também são

favoráveis à Selecção das Quinas,
que em duas partidas venceu
por 6-0 e 5-1, quando o último
confronto terminou em tumulto.
Portugal é claramente favo-

rito. Tem nas suas hostes joga-
dores de valia reconhecida a
nível mundial. Deco, Cristiano
Ronaldo, Luís Figo e Pedro Pau-
leta são os grande trunfos à mão
do brasileiro Felipe Scolari, téc-
nico detentor do título mundial.
A isso, os Palancas Negras res-
pondem com estrelas menos
cintilantes, mas imbuídas do
mesmo desejo de triunfar. Akwá,
Zé Kalanga, Mateus e Mantorras
sustenta a ousadia angolana.
Que role a bola!  

BAPTISMOPALANCAS NEGRAS ENTRAM EM CENA DIANTE DE PORTUGAL

Chegou a hora de
jogar para o Mundo

Caetano Júnior

Hanover - Levou muito
tempo até se encontrar
um alemão que conhece
um bocado dos Palancas
Negras, a Selecção Nacio-
nal de Angola. A pesquisa
iniciou em Munique,
onde acabou por se des-
cobrir que os bávaros
estão mais preocupados
com a sua própria selec-
ção - se é ou não capaz
de chegar à final da prova,
se vai ou não ter Ballack
no próximo jogo, quarta-
feira, contra a Polónia,
do que saber quem são,
por exemplo, os princi-
pais jogadores angolanos
e onde actuam.
A sensibilidade dos ale-

mães é despertada apenas
por jogadores das selec-
ções do topo, num exer-
cício ainda assim limitado
aos mais mediáticos. Neste
particular, destaque para
a legião de craques bra-
sileiros, hoje por hoje
encabeçada por Ronal-
dinho Gaúcho, que levou
milhares de pontos de

avanço sobre o seu com-
patriota Ronaldo, ontem
verdadeiro Fenómeno.
De tantos “nãos” saí-

dos de bocas alemãs, em
resposta à pergunta se
conhece algum jogador
angolano, acabaram por
se revelar uma grata sur-
presa as palavras em
inglês de um alemão,
recepcionista de hotel,
traduzidas para português
em “alô Angola, com vai
Mantorras”. Mas a ele
ninguém, tinha feito a
já cansativa pergunta
“conhece os Palancas”.

Pena é que o contacto se
tenha limitado a isso,
porque o jovem, entre
os 25 e 30 anos, tinha
clientes a atender...
Se calhar para com-

pensar os desconheci-
mento ou a ignorância
quase total em matérias
sobre os Palancas Negras,
os alemães estão a atri-
buir-lhes algum favori-
tismo no grupo.
Depois de Portugal, diz

a maior parte deles, as pos-
sibilidades vão para Angola.
Talvez eles não conheçam
o México ou Irão... 

SENSIBILIDADE SÓ MANTORRAS FOI LEMBRADO

Kumuenho da Rosa
e Anaximandro Magalhães

Hanover - Perto de três mil
angolanos viajam hoje de
Hanover, capital da baixa saxó-
nia, para Colónia, no estado
Renânia do Norte-Vestfalia,
onde vão apoiar os Palancas
Negras no jogo contra a selec-
ção de Portugal, às 21h00 locais
(menos uma em Angola).
O número de apoiantes da

selecção angolana poderá
conhecer um aumento subs-
tancial em função do grande
número de compatriotas resi-
dentes na Alemanha e noutros
países europeus, que não que-
rerão perder a oportunidade
de ver a selecção estrear-se
num Mundial.

A cidade de Hanover, palco
do segundo jogo dos Palancas
Negras, dia 16, frente ao
México, transformou-se no
maior reduto de angolanos
na Alemanha, mercê da con-
fluência de excursionistas de
diferentes organizações ango-
lanas (Movimento Nacional
Espontâneo, Real Sport, Eu
Acredito e Casa Blanca) que
agenciaram a vinda de ango-
lanos para apoiar a selecção
nacional de futebol.
Segundo Manuel Qui-

zembo, um dos responsáveis
do Movimento Nacional
Espontâneo, a deslocação a
Colónia será feita preferen-
cialmente por estrada (3 horas),
estando para o efeito garantidos
mais de 20 autocarros.  

Muitos dos apoiantes da
selecção angolana poderão
também seguir para Colónia
de comboio (2h45).
Manuel Quizembo garantiu,

por outro lado, estar resolvida
a questão dos ingressos para
o Estádio de Colónia. “Tivemos
de encontrar rapidamente
soluções para a questão dos
bilhetes que havíamos reser-
vado junto da organização,
mas que acabaram devolvidos
em função das desistências
registadas ainda em Luanda.
Solicitámos esses bilhetes à
FIFA e faremos a comercia-
lização dos mesmos aqui na
Alemanha”, explicou.
É grande a expectativa em

torno do jogo de estreia da
selecção angolana. A selecção

das Quinas é de topo mundial.
Tem jogadores de grande refe-
rência, como Luís Figo, Cris-
tiano Ronaldo e Deco.  A
selecção angolana é uma
equipa humilde, estreante
nessas lides e espera aproveitar
a ocasião para fazer história.
É com este quadro que os

angolanos, aqui em Hanover,
vão exercitando a sua expec-
tativa ao mesmo tempo que
contam cada hora,  cada
minuto até soar o apito para
o início do jogo.
Moisés Francisco, assistente

de imprensa de uma ONG
angolana, não tem dúvidas:
“Apesar de jogarmos contra
Portugal, que é uma equipa
que dispensa apresentações,
penso que podemos equilibrar

e complicar a partida para
que sejamos os beneficiados
no final dos 90 minutos”.
O radialista Carlos Marques,

da RNA no Lobito, diz que o
objectivo dos angolanos no
desafio de hoje é pontuar para
acalentar esperanças. 
“A motivação é alta, está

acima de tudo, visto que nós,

angolanos, vivemos quase
que trinta anos de guerra e
agora, com pouco mais de 4
anos de paz, estamos a mostrar
ao mundo que somos vence-
dores por excelência. É mais
uma sublime oportunidade
para mostrarmos as poten-
cialidades que Angola tem
em todas as vertentes”, disse.

APOIOMAIS DE TRÊS MIL ANGOLANOS EM PROCISSÃO

Romagem angolana a partir de Hannover

António Ferreira

O presidente da Federação Ango-
lana de Futebol (FAF), Justino Fer-
nandes ,  ac red i ta  num bom
desempenho da Selecção Nacional,
esta noite, diante da sua similar
de Portugal, em Colónia, a partir
das 20h00 (21h00 na Alemanha),
em prélio pontuável para o grupo
“D” desta XXVIII Copa do Mundo.

Justino Fernandes que ontem
regressou a Celle, depois da par-
ticipação no congresso da Fede-
ração Internacional, em Munique,
como bom angolano diz que “esta-

mos confiantes numa boa pres-
tação da nossa selecção”.

Com relação às condições de
trabalho, o presidente da FAF asse-
gurou que tudo está a ser feito
para que o grupo atinja níveis de
performances acima da média.

“É evidente que a expectativa
é grande e  todos nós temos
estado a trabalhar para criar as
melhores condições para que os
nossos atletas tenham uma pres-
tação acima da média. Já falei
com o treinador e o ambiente é
bom. O moral é elevado e espe-
ramos simplesmente pelo desem-

penho habitual da nossa selecção.
Se isso acontecer vamos ter um
desempenho positivo, dignifi-
cante para Angola e para o con-
tinente africano”.

A sua expectativa 
em relação ao jogo?
“Como presidente da federação,
naturalmente que quero ganhar.
Esse é o espírito que nos anima,
que nos tem norteado e que car-
regamos. No jogo há três resulta-
dos. O nosso prognóstico é a vitória.
Acredito que vamos fazer uma boa
figura diante de Portugal”.  

Justino Fernandes acredita num bom desempenho
Hanover - Victor - disse que assim se
chamava - anda na casa dos 50 anos, 15
dos quais vividos na Alemanha, em Muni-
que, mais exactamente. Taxista, Victor é
nigeriano e pouco falador. Mas rompeu
as regras, quando descobriu que no seu
carro viajavam angolanos. Riu-se, inclusive,
à referência de que tinham sido esses
mesmos angolanos os principais respon-
sáveis pelo afastamento da Nigéria no
Campeonato do Mundo. Mas não alinha
em ressentimentos. Victor culpa os res-
ponsáveis nigerianos por o país estar
ausente da Alemanha. Diz também que
a Nigéria sempre pensou que podia com-
prar resultados e resolver as partidas na
última jornada. “Mas os tempos mudaram,
até em África. A Nigéria revela uma desor-
ganização muito grande. Fez o último
jogo em Kanu, quando devia jogar em

Lagos. Trouxe jogadores da Europa,
onda as temperaturas eram baixas,
para jogar em temperaturas altíssimas,
na Nigéria. Tudo isso foi prejudicial”.

Quanto às possibilidades de Angola
na prova, Victor não teve rodeios. Disse
que podia ou não ir longe. Tudo era pos-
sível. “Hoje, as coisas mudaram. A bola
é redonda e os três resultados são pos-
síveis. Há os mais fortes, que também
podem ser vencidos, e os mais fracos,
que também podem vencer. Qualquer
selecção pode ir longe”.

E não faltou o elogio ao adversário.
“Angola é uma boa selecção, por isso é
que se qualificou”. Disse ainda o nigeriano
que, neste Mundial está a apoiar a Ale-
manha, porque merece ganhar, pelo
dinheiro que investiu a organizar a prova.

Caetano Júnior

Um elogio inimigo

Palancas Negras não
são de estimação
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Covid-19 faz alterar prazo
da conclusão de Luachimo

OBRAS DA CENTRAL DEVIAM TERMINAR ESTE ANO

Armando Sapalo | Dundo

O prazo para a conclusão
das obras de reabilitação e
reforço da potência do Apro-
veitamento Hidroeléctrico
de Luachimo, no Dundo, pro-
víncia da Lunda-Norte, vai
ser revisto, devido  ao impacto
negativo provocado pela pan-
demia da Covid-19.

A informação foi feita,
ontem, pelo secretário de
Estado da Energia, António
Belsa da Costa, que trabalhou
no Dundo e Lucapa, para se
inteirar dos projectos do sector.
A conclusão das obras, que vão
permitir elevar o potencial de
8,4 para 34 megawatts, estava
prevista para finais deste ano. O
Gamek, em representação do
Ministério da Energia e Águas,
a fiscal Soapro e o empreiteiro,
China Gezhouba Group Com-
pany, já trabalham na actualização
do cronograma, para definir-
se, então, os novos prazos.

O secretário de Estado da
Energia admitiu atrasos nas
obras que arrancaram em Maio
de 2018 e está apenas em 50
por cento. “A fiscalização deu-
nos a conhecer que a obra con-
tinua o seu curso, mas não à
mesma velocidade que espe-
rávamos, uma vez que, nas

festas da passagem de ano,
uma boa parte da mão-de-
obra chinesa teve de se ausentar
para o país de origem”, explicou
António da Costa. 

Apesar das contrariedades,
o secretário de Estado disse
que o trabalho que está a ser
desenvolvido por técnicos
angolanos e chineses dá a
garantia de que a obra pode
terminar sem sobressaltos. 

Dívida à Aggreko
O secretário de Estado da
Energia garantiu que decorrem
negociações para “se remo-
verem todos os constrangi-
mentos” e solucionar a dívida
de sete meses reclamada pela
Aggreko, responsável pela
montagem da Central Térmica
de 10 megawatts. 

Sem entrar em pormenores,
António da Costa remeteu o
assunto à Administração da
Prodel, justificando que as
empresas públicas gozam de
autonomia administrativa,
financeira e patrimonial. 

Contactado pela imprensa,
o representante do Conselho
de Administração da Prodel
recusou-se a prestar declara-
ções. A dívida, cujo valor não
foi revelado, levou a Aggreko
a desligar os grupos de gera-

Secretário de Estado da Energia está a avaliar as necessidades das populações na Lunda-Norte

Ministro da Agricultura e Pescas durante a visita ao navio

Administrações dos portos
já estão em funcionamento 

CABINDA, SOYO E AMBOIM

Detidos dois ex-funcionários 
seniores do governo do Bengo

PGR

Alfredo Ferreira | Caxito

Dois altos funcionários da
governação do ex-governador
João Miranda, incluindo a ex-
directora do Gabinete Jurídico
do Governo Provincial do
Bengo, foram detidos ontem,
em Caxito, acusados de desvio
de fundos do Estado.

A informação foi revelada
pelo procurador-geral adjunto
da República, João Luiz de
Freitas Coelho, no final da
visita de três dias, que visou
avaliar o sector a nível da pro-
víncia. “Estão detidos, pre-
ventivamente, o ex-director
do Gabinete do ex-governador
do Bengo e a antiga directora
do Gabinete Jurídico, nomea-
damente, João Paulo e Sandra
Maria Francisco António Mar-
tins”, disse.

O procurador indicou que
o caso encontra-se em segredo

de justiça e que os presumíveis
autores foram detidos no
decurso de uma investigação.
“O que podemos avançar é a
confirmação feita em comu-
nicado, pela PGR, publicado
no Jornal de Angola, dando
conta da investigação de alguns
crimes de natureza patrimo-
nial e financeira”, concluiu.

O magistrado afirmou
ainda que, durante a visita de
três dias à província do Bengo,
não constatou a existência de
casos de excesso de prisão
preventiva, demonstrando
que existe trabalho árduo.
Reafirmou no entanto, que
todas as denúncias que che-
gam à PGR têm merecido o
devido tratamento. “Se até ao
momento existem poucas
denúncias é sinal de que os
dirigentes públicos demons-
tram mais cautelas na gestão
da coisa pública”, disse.

Ministro informado sobre
paralisação do “Baía Farta”

NAVIO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

Hélder Geremias

O  navio de investigação marí-
tima “Baía Farta” está parali-
sado desde Março por uma
avaria nos sistemas hidráulicos
de duas gruas, de acordo com
informação prestada ao minis-
tro da Agricultura e Pescas,
durante uma visita realizada
ontem, em Luanda, às insta-
lações do Instituto Nacional
de Investigação Pesqueira.

António Francisco de Assis,
que se deslocou, pela primeira
vez, na qualidade de ministro,
ao navio, entregue às autori-
dades angolanas em Julho de
2019 pelo construtor alemão
Damen, foi  ainda informado
sobre dificuldades inerentes à
caducidade do softwareHPLC,
de suporte ao Departamento
de Controlo de Qualidade do
instituto, equipamento dispo-
nível no mercado a um preço
de cerca de 400 mil euros.

A directora-geral do Instituto

Nacional de Investigação Pes-
queira, Filomena Vaz Velho,
afirmou ao ministro que, entre
as dificuldades da operação
do navio, está a ausência de
subsídios para os técnicos que
permanecem em alto mar por
períodos prolongados, algo
que disse ter reflexos directos
na redução dos níveis dos resul-
tados das pesquisas.

António Francisco de Assis
considerou legítimas as preo-
cupações apresentadas, mas
notou que, em grande parte,
as dificuldades foram criadas
pela situação anterior a Setem-
bro de 2017, tendo sido agra-
vadas pela conjuntura que
emergiu com a  Covid-19.

O ministro elogiou o nível
dos conhecimentos científicos
apresentados pelos técnicos
angolanos do Instituto Nacional
de Investigação Pesqueira e do
navio “Baía Farta”, conside-
rando que “não ficam nada a
dever aos expatriados”. 

BENJAMIN CÂNDIDO  | EDIÇÕES NOVEMBRO

presidente João Zumba e
administradores Joaquim
Braz Fernandes, António
Mpanzu Avelino, Fernando
Almeida Dias e Francisco
Fernandes.  O conselho de
Administração do Porto
Amboim é liderado por Fla-
viano Macanga e integra os
administradores Gaspar
Guedes, Nelson Dias dos
Santos, Sebastião Neto e
Abrão Manuel Francisco. 

A cerimónia de assina-

tura do livro de posse acon-
teceu no Ministério das
Finanças, em momentos
separados e isolados, como
medida de prevenção contra
a Covid-19.  O mandato dos
novos administradores tem
duração de cinco anos. As
nomeações visam propor-
cionar medidas económicas
e financeiras conducentes
à consolidação das políticas
governamentais definidas
para o sector. 

Comissão 
Nota positiva do Parlamento

A L T O

B A I X O

Sílvia Lutucuta
Ministra da Saúde

A ministra da Saúde tem sido
um pilar na comunicação sobre
a Covid-19, transmitindo domí-
nio do assunto e confiança aos
cidadãos quanto às medidas
de prevenção e aos casos regis-
tados e suas conexões. Quando
ela surge, no CIAM, fica a sen-
sação de sermos melhor infor-
mados do que as rotineiras ac-
tualizações de dados, sem
questionamentos, feitas pelo
esforçado secretário de Estado.
Depois de uma considerável au-
sência, e na véspera de ir ao
Parlamento prestar contas, Síl-
via Lutucuta reapareceu sem
tranquilidade. Na realidade, já
a vinha perdendo, escorregando
rapidamente para a grosseria
contra uma jornalista (e a sua
família) na missão de procurar
respostas às questões que preo-
cupam os cidadãos. No dia se-
guinte, a ministra tentou corrigir
o tiro, mas faltou-lhe a humil-
dade e hombridade do pedido
de desculpas, ficando-se por
evasivas que não a enobrecem.

A Comissão Multissectorial de
Prevenção e Combate à Covid-
19 conseguiu uma nota positiva
do seu desempenho durante o
Estado de Emergência na ava-
liação feita pelos deputados. Mes-
mo aqueles parlamentares da
oposição que se abstiveram re-
conheceram os esforços desen-
volvidos pela Comissão, embora
misturassem assuntos e recla-
massem a solução de todos os
problemas do país no espaço
dos dois meses em que vigorou
o Estado de Emergência. Um
bom exercício, no quesito de
prestação de contas e na avalia-
ção, que se quer ver repetido
por outras comissões entretanto
criadas e que, geralmente, se fi-
cam por relatórios opacos.

dores, deixando grande parte
dos bairros do Dundo às escuras. 

Luz de Kapanda há 16 anos
O primeiro grupo gerador do
Aproveitamento Hidroeléctrico
de Kapanda começou a fun-
cionar há 16 anos, passando
o sistema eléctrico nacional a
dispor de 260 megawatts resul-
tantes de dois grupos.

Num comunicado, o minis-
tro da Energia e Águas, João
Baptista Borges, saúda “todos
os guerreiros e guerreiras que
lançaram pedras nos alicerces
da Hidroeléctrica de Kapanda”,
que considera “um marco
importante na história da
indústria energética do país”.

A construção da Barragem
de Kapanda começou em 1982
com a assinatura do acordo
entre os Governos da RPA e
da URSS, que culminou com
a criação de um Consórcio for-
mado pelas empresas Tech-
nopromexport, da Rússia, e
Odebrecht, do Brasil. As obras
começaram em Fevereiro de
1987, com o desbravamento
das matas, abertura de acessos
e a construção de uma pista
de aviação, complementada
com construção de um hos-
pital, alojamentos para os tra-
balhadores e oficinas.

Os novosmembros dos con-
selhos de administração dos
portos de Cabinda, Soyo e
Amboim, nomeados, recen-
temente, por despachos con-
juntos dos ministros dos
Transportes e das Finanças,
tomaram posse, ontem, em

Luanda. A Administração do
Porto de Cabinda tem como
presidente José Kuvíngua e
administradores Manuel Frank-
lim, Otiniel Niemba da Costa,
Zeferino Juliana, Carlos Cruz
Luís e Manuel Neves Barata. 

O Porto do Soyo tem como
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