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O «ESTADO DA NAÇÃO» 
SEGUNDO O GALO NEGRO 

O líder da UNITA terá colhido dividendos políticos com a última comunicação que 
fez ao país na segunda-feira, considerada em alguns círculos como resposta ao 

dito «silêncio» a que o Presidente da República se remeteu na cerimónia de aber-
tura da 3.ª Legislatura da Assembleia Nacional.  Ou seja, para alguns analistas, 
JES acabou por dar o flanco aos seus adversários, que Isaías Samakuva soube  
habilmente aproveitar o momento, debitando ao país o seu «Estado da Nação», 

como seria óbvio, nada «simpático» para o partido no poder...
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ANDEBOLISTAS PREMIADAS
Cinco	milhões	de	Kwanzas	é	o	valor	que	cada	atleta	

da	selecção	sénior	feminina	de	andebol	recebeu,	pela	
conquista	do	11º	título	africano,	alcançado	em	Janei-
ro	último,	em	Marrocos.	A	cerimónia	de	entrega	foi	
orientada	pelo	vice-presidente	da	Federação	Angolana	
de	Andebol	(FAA),	Ilídio	Cândido.	Parabéns	meninas!

TEXTANG II DE NOVO
Os	primeiros	 ensaios	para	 entrada	 em	 funciona-

mento	da	fábrica	de	tecidos	Textang	II	 iniciam	em	
Dezembro	deste	ano,	com	técnicos	angolanos	a	traba-
lhar	ao	lado	de	japoneses.	A	informação	foi	prestada	
pela	ministra	da	 Indústria,	Bernarda	Henriques	da	
Silva,	depois	de	uma	visita	ao	empreendimento.

COMISSÃO DE NGONDA
Parece	que	Lucas	Ngonda	está	empenhado	na	

reconciliação	 no	 seio	 do	 seu	 partido.	 Ele	 criou	
uma	 Comissão	 de	 Enquadramento	 e	 Harmoni-
zação	para	a	Coesão	Interna	da	FNLA,	que	tem	
como	missão	promover	a	defesa	da	coesão	interna	
em	torno	dos	ideais	da	luta	do	partido	e	trabalhar	
para	a	sua	projecção	nacional	e	internacional.

MAPA  GEOLÓGICO
O	Executivo	está	a	preparar	o	mapa	geológico	de	

todo	o	território	nacional	para	melhor	determinar	
as	reservas,	o	potencial	e	a	localização	dos	minerais,	
revelou	o	ministro	da	Geologia	e	Minas,	Francisco	
Queirós.	O	governante	disse	também	que	o	passo	
seguinte	é	a	promoção	dos	minerais	para	atrair	in-
vestidores.

CONVITE A JES
O	chefe	de	Estado,	José	Eduardo	dos	Santos,	foi	con-

vidado	a	assistir	à	tomada	de	posse	do	presidente	eleito	
do	México,	Enrique	Peña	Niete,	a	ter	lugar	dia	1	de	De-
zembro.	O	partido	do	presidente	agora	eleito	volta	ao	
poder	depois	de	lá	ter	estado	por	71	anos	(1929-2000).	
JES	ainda	não	respondeu	ao	convite.

GUINEENSES REGRESSAM
O	governo	angolano	disponibilizou	um	avião	para	

transportar	os	350	elementos	da	Polícia	guineense,	que	
se	encontravam	em	formação	em	Angola,	no	âmbito	da	
cooperação	entre	Bissau	e	Luanda.	A	instabilidade	na-
quele	país	é	a	grande	motivação	dessa	antecipação.	Do	
outro	lado	aguarda-lhes	uma	cerimónia	de	recepção.

CONTADORES E APAGÕES
Moradores	 do	Mártires	 de	Kifangondo,	Cassequel	 do	

Buraco,	Lourenço,	Imbondeiro	e	Quarenta,	distrito	urbano	
da	Maianga,	em	Luanda,	reuniram-se	com	técnicos	da	Edel	
para	discutir	o	modelo	de	pré-pagamento	de	energia,	que	está	
a	ser	implementado	pela	empresa.	A	ideia	é	boa,	mas	de	que	
serve,	se	não	há	energia?

MINISTRO EM CAMPO
O	Ministro	da	Energia	e	Águas,	João	Baptista	Bor-

ges,	iniciou	um	programa	de	visitas	a	empreendimentos	
energéticos,	tendo	como	ponto	de	partida	a	central	tér-
mica	do	Morro	Bento	(município	de	Belas).	Co	ele	esta-
vam	o	governador	da	província	de	Luanda,	Bento	Bento,	
responsáveis	da	ENE	e	a	EDEL.

A 
semente	 que	 durante	
quatro	 anos	 germi-
nou	 e	 agora	 acaba	 de	
abrir-se	 em	 flor,	 com	

o	 Fundo	 Soberano	 de	 Angola,	
foi	lançada	quando	o	Presidente	
da	República,	 José	Eduardo	dos	
Santos,	no	uso	das	prerrogativas	
que	lhe	eram	conferidas	pela	Lei	
Constitucional	 vigente	 na	 altu-
ra,	mandou	criar	uma	Comissão	
Instaladora	para	o	efeito,	em	No-
vembro	de	2008.	

O	panorama	económico	mun-
dial	de	então	estava	caracteriza-
do	por	uma	crise	financeira	que	
a	 partir	 dos	 Estados	 Unidos	 da	
América	se	estendera	para	todos	
os	quadrantes,	incluindo	o	nosso	
país,	obrigando	Estado	angolano	
a	 procurar	 mecanismos	 que	 de	
alguma	forma	pudessem	assegu-
rar	uma	administração	eficiente	
dos	 recursos	 nacionais	 e	 o	mu-
nissem	de	 escudos	 que	 o	 prote-
gessem	diante	desse	e	de	outros	
ciclos	económicos	conturbados.

É	 assim	 que,	 no	 contexto	 da	
então	 conjuntura,	 à	 Comissão	
que	 tinha	 sido	 delegada	 para	
apresentar	 o	 orçamento	 de	 su-
porte	 e	 as	 despesas	 inerentes	 à	
viabilidade	do	Fundo	Soberano,	
foi	dada	menos	de	um	mês	para	
concluir	 as	 démarches	 instala-
doras.	

Mas,	 a	 busca	 de	 Angola	 por	
um	lugar	na	lista	dos	países	que	
já	 faziam	 uso	 dessa	 iniciativa,	
poderia	 não	 ser	 apenas	 uma	
questão	motivada	pela	crise	eco-
nómica	 financeira	 vivenciada	
naquele	 momento.	 Os	 Fundos	
Soberanos	 já	 eram	 um	 recurso	
em	voga,	sobretudo	entre	as	na-
ções	 em	 desenvolvimento	 com	
bons	indicativos	de	sucesso.	

Dados	expostos	por	vários	or-
ganismos	 económicos	 indicam	
que,	 enquanto	 o	 governo	 ango-
lano	 desenhava	 o	 seu	 plano	 de	
acção	para	ingressar	no	universo	

dos	Fundos,	em	2008,	cerca	des-
sas	53	«poupanças»	nacionais	-	a	
grande	 maioria	 delas	 constituí-
da	há	menos	de	dez	anos	 -	acu-
mulavam	 mais	 de	 três	 trilhões	
de	 dólares,	 	 com	perspectiva	 de	
crescer	mais.	

Nesse	ponto	dos	acontecimen-
tos,	 a	 coisa	 tinha	 virado	 moda	
entre	 as	 economias	 emergentes	
e	 principalmente	 entre	 os	 paí-
ses	produtores	de	petróleo.	E	as	
bancarrotas	em	série	provocadas	
pela	crise	em	curso	só	não	terão	
sido	piores	por	conta	das	barrei-
ras	levantadas	pelos	activos	acu-
mulados	por	tais	Fundos.	Ango-
la	não	queria	ficar	por	fora	desse	
«clube»	e	deixar	de	aproveitar	as	
vantagens	que	ele	oferece.

Apesar	 da	 aparente	 emergên-
cia	 com	 que	 o	 Presidente	 de-
cretou	 a	 criação	 da	 Comissão	
Instaladora	 do	 Fundo	 Sobera-
no	 de	Angola,	 se	 passaram	 três	
anos	 até	 que	 a	 Assembleia	 Na-
cional,	 em	 2011,	 aprovasse	 a	 lei	
que	 permitia	 a	 sua	 fundação.	
Isso,	no	mesmo	ano	em	que	José	
Eduardo	 dos	 Santos	 promulgou	
a	 directriz	 legislativa	 que	 criou	
o	 Fundo	 Petrolífero	 para	 o	De-
senvolvimento	 dos	 sectores	 da	
Energia	e	Águas.	Assim	amadu-
recia	o	embrião	de	onde	nasceria	
o	Fundo	Soberano	de	Angola.

Ainda	que	alguns	observado-
res	 mais	 pessimistas	 atribuam	
ao	 momento	 poucos	 créditos	
para	 que	 a	 iniciativa	 fosse	 lan-
çada	em	função	de	um	conjunto	
de	 razões	 que	 relega	 o	 Fundo	 a	
um	segundo	plano,	em	benefício	
primeiro	 para	 a	 resolução	 dos	
problemas	 mais	 candentes	 da	
nossa	 sociedade,	 são	 de	 se	 con-
siderar	nobres	os	objectivos	para	
os	 quais	 essa	 instituição	 econó-
mica	foi	criada.	Eles	não	se	des-
viam	da	prioridade	de	se	atender	
às	necessidades	primárias	da	po-
pulação.	Vão	ao	encontro	delas.

Os	 próprios	 administradores	
encarregados	 de	 gerir	 o	 Fundo	
Soberano	 reconhecem	 que	 «o	
país	 ainda	 continua	 a	 enfren-
tar	 problemas	 consideráveis»,	
comprometendo-se	«a	promover	
o	 desenvolvimento	 socioeconó-
mico	ao	investir	em	projetos	que	
criam	 oportunidades	 com	 um	
impacto	 positivo	 na	 vida	 actual	
de	todos	os	angolanos	e	que	cria-
rão	património	para	as	gerações	
futuras».

É	 nesse	 espírito	 que	 está	 as-
sente	 o	 objectivo	 dessa	 iniciati-
va,	 propondo-se	 assim	 a	 inves-
tir,	 a	 priori,	 no	 surgimento	 de	
novos	 serviços	 hoteleiros	 e	 nas	
infraestruturas	 para	 o	 aumento	
da	 oferta	 de	 bens.	Mas	 a	 gestão	
estará	 também	 virada	 às	 áreas	
com	 necessidades	 imediatas	 de	
desenvolvimento,	destacando-se	
a	agricultura	e	os	serviços	públi-
cos	básicos	(água,	electricidade	e	
transportes).	Tudo	 isso	com	um	
investimento	inicial	de	cinco	bi-
liões	de	dólares

O	 sucesso	 desse	 empreendi-
mento	 dependerá	 em	muito	 do	
não	 desvirtuamento	 do	 cami-
nho	 traçado	 para	 esse	 Fundo	
Soberano,	 em	 que	 se	 terá	 de	
obedecer	 aos	 princípios	 su-
periormente	 estabelecidos.	 E,	
para	 falar	 verdade,	 é	 aí	 que	
está	 o	 nosso	 grande	 «mambo»:	
a	 transparência	 ainda	 não	 é	 o	
nosso	 forte;	 as	 competências	
ainda	 se	 confundem	 com	 os	
poderes,	 e	 nos	 confundem;	 a	
política	ainda	está	longe	da	des-
centralização	e	os	políticos	ain-
da	trabalham	entorpecidos	pelo	
egocentrismo.	 Seja	 como	 for,	
resta-nos	 dar	 tempo	 ao	 tempo	
e	 esperar	 pelos	 resultados,	 cer-
tos	de	que	alguma	coisa	tem	de	
mudar	para	melhor,	sob	pena	de	
se	 hipotecar	 desgraçadamente	
o	futuro	deste	país	que	é	(devia	
ser)	de	todos	os	angolanos.	■

Fundo Soberano
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Eleições presidenciais nos Estados Unidos

Obama deixa Romney na defensiva  
sobre política externa americana
No terceiro e último encontro com o seu rival republicano, o presidente Obama defende ser único candidato  

com credenciais para liderar os Estados Unidos da América.

A 
duas	 semanas	 da	 elei-
ção,	o	presidente	ame-
ricano,	 o	 democrata	
Barack	Obama,	defen-

deu	nesta	segunda-feira	ser	o	úni-
co	 candidato	 com	 credenciais	
suficientes	 para	 liderar	 os	 EUA	
no	 último	 debate	 com	 seu	 rival	
republicano,	 o	 ex-governador	 de	
Massachusetts	Mitt	Romney.	

O	 terceiro	 e	 último	 embate	
ocorreu	 na	 Universidade	 Lynn	
em	Boca	Raton,	na	Flórida.	Com	
29	 votos	 no	 Colégio	 Eleitoral,	 a	
Flórida	 é	 o	 maior	 dos	 Estados-
-pêndulo,	que	são	disputados	voto	
a	voto	por	não	serem	tradicional-
mente	 republicanos	 nem	 demo-
cratas.

Com	pesquisas	mostrando	que	
a	sua	reeleição	em	6	de	Novembro	
está	em	risco,	Obama	desde	o	iní-
cio	 se	 posicionou	 como	 o	 actual	
comandante-em-chefe	 dos	 EUA	
e	pôs	em	dúvida	o	conhecimento	
de	 seu	 rival	 em	 política	 externa,	
tema	 do	 debate	 de	 90	 minutos	
–	 que	 não	 mobiliza	 o	 eleitorado	
americano	 como	 a	 economia,	 o	
deficit	ou	a	assistência	à	saúde.

	Logo	no	início,	Obama	acusou	
Romney	 de	 errar	 repetidamente	
em	 questões	 de	 política	 externa,	
pontuando	 que	 o	 republicano	
apoiou	 a	 invasão	 do	 Iraque	 em	
2003,	 «apesar	 de	 o	 país	 não	 ter	
armas	 de	 destruição	 em	massa»,	
opôs-se	aos	planos	do	actual	go-
verno	de	retirar	as	tropas	do	país	
árabe,	fez	declarações	conflituan-
tes	 em	 relação	 ao	 Afeganistão	 e	
se	 declarou	 contrário	 a	 tratados	
nucleares	com	a	Rússia.	«Sempre	
que	o	 senhor	 se	pronuncia	 sobre	
política	externa,	erra»,	disse.

Com	uma	postura	diferente	do	
primeiro	debate,	quando	pareceu	
hesitante	e	distraído	ao	olhar	para	
baixo	e	fazer	anotações	enquanto	
seu	 rival	 falava,	Obama	apresen-
tou-se	 de	 forma	firme	 e	 fez	 con-
tacto	visual	com	o	republicano	ao	
mesmo	 tempo	em	que	o	 acusava	
de	 não	 ter	 posições	 consistentes.	
«Qualquer	 que	 seja	 o	 assunto	 –	
Irão,	 Iraque,	 Afeganistão,	 Israel	
–,	o	senhor	não	tem	uma	posição	
concreta»,	disse.

O	 líder	 americano	 rejeitou	 a	
acusação	de	Romney	de	que	quer	
fazer	cortes	militares	no	valor	de	
US	 D	 um	 (1	 trilhão),	 afirmando	
que	os	gastos	no	sector	são	«diri-

gidos	pela	estratégia»,	e	não	pela	
política,	e	precisam	ter	como	base	
as	 capacidades	 militares,	 e	 não	
apenas	os	orçamentos.

Após	Romney	defender	que	se	
aumentasse	 o	 número	 de	 navios	
da	 Marinha	 com	 a	 justificativa	
de	que	a	 frota	do	país	é	a	menor	
desde	 1971,	 Obama	 reagiu	 afir-
mando	que	isso	se	devia	ao	facto	
de	a	tecnologia	ter	mudado	a	na-
tureza	militar.	«Não	sei	o	quanto	
o	 senhor	 tem	 acompanhado	 do	
Exército,	mas	hoje	também	temos	
menos	cavalos	e	baionetas.	Temos	
essas	 coisas	 chamadas	porta-avi-
ões,	 onde	 jactos	 pousam,	 e	 esses	
navios	que	ficam	sob	a	água	–	os	
submarinos	nucleares.»

Romney	reagiu	acusando	Oba-
ma	 de	 ter	 perdido	 uma	 opor-
tunidade	 na	 Primavera	 Árabe–	
movimentos	 populares	 contra	
autocracias	 no	 Oriente	 Médio	 e	
norte	 da	África	 –	 e	 de	não	 fazer	
o	 suficiente	 para	 coibir	 o	 extre-
mismo	islâmico	nas	democracias	
nascentes	desses	países.	Ele	 tam-
bém	acusou	Obama	de	enviar	os	

sinais	 errados	 aos	 líderes	 irania-
nos	ao	realizar	um	«tour	de	pedi-
do	de	desculpas»	no	início	de	sua	
presidência	 e	 não	 incluir	 Israel.	
«O	senhor	 foi	ao	Oriente	Médio,	
visitou	o	Egipto,	a	Arábia	Saudita	
e	a	Turquia,	mas	não	Israel	–	nos-
so	maior	aliado	na	região.»

Obama	 aproveitou	 o	 comen-
tário	 para	 lembrar	 uma	 viagem	
marcada	 por	 gafes	 que	 Romney	
fez	a	Londres,	Jerusalém	e	Polónia	
em	Julho.	«Quando	visitei	 Israel,	
não	 fui	 para	 me	 encontrar	 com	
doadores»,	disse	em	referência	ao	
facto	de	o	republicano	ter	partici-
pado	de	 um	 evento	 de	 arrecada-
ção	 de	 fundos	 eleitorais	 quando	
estava	no	Estado	judeu.

	 Na	 ocasião,	 Romney	 exaspe-
rou	os	líderes	palestinos	ao	reco-
nhecer	Jerusalém	como	capital	de	
Israel	 e	 não	mencionar	 a	 ocupa-
ção	nos	territórios	ao	sugerir	que	
o	 desenvolvimento	 económico	
israelense	se	devia	a	uma	superio-
ridade	cultural	do	país.

Ambos,	 porém,	 destacaram	
seu	apoio	a	Israel	contra	a	amea-

ça	nuclear	iraniana.	«Se	Israel	for	
atacado,	 o	 defenderemos»,	 disse	
Romney	 momentos	 depois	 de	
Obama	 prometer:	 «Estarei	 com	
Israel	se	o	país	for	atacado.»

Apesar	 de	 o	 principal	 foco	 do	
debate	 ter	 sido	 política	 externa,	
houve	momentos	em	que	os	can-
didatos	concentraram	a	discussão	
na	lenta	recuperação	da	economia	
americana,	a	principal	preocupa-
ção	 para	 a	maioria	 dos	 eleitores.	
Mas	 embora	não	 seja	prioritária,	
a	 temática	 de	 política	 externa	 é	
trabalhada	pelas	campanhas	com	
o	objectivo	de	mostrar	quem	tem	
mais	condições	de	liderar	o	país.

Como	 cumpriu	 sua	 promessa	
de	 campanha	 de	 2008	 de	 retirar	
as	 tropas	 americanas	do	 Iraque	 e	
diminuir	o	envolvimento	dos	EUA	
no	Afeganistão,	além	de	ter	apro-
vado	a	operação	que	matou	o	ter-
rorista	Osama	bin	Laden	em	Maio	
do	ano	passado,	Obama	é	normal-
mente	considerado	mais	forte	nas	
questões	de	política	externa.

De	 acordo	 com	 uma	 pesquisa	
de	 segunda-feira	 da	 Universida-

de	Quinnipia/	CBS	News,	o	líder	
americano	 tem	 uma	 vantagem	
de	 sete	 pontos	 percentuais	 sobre	
seu	 concorrente.	 Romney,	 cuja	
experiência	 em	 política	 externa	
é	 limitada	 por	 ter	 tido	 como	 úl-
timo	cargo	público	o	governo	de	
Massachussetts	entre	2003	e	2007,	
tinha	no	debate	o	desafio	de	apre-
sentar-se	 como	 uma	 alternativa	
confiável	em	relação	a	Obama.

O	 encontro	 na	 Flórida	 põe	
fim	 à	 temporada	 de	 debates,	
com	 mais	 de	 60	 milhões	 de	
espectadores	 tendo	 assistido	
cada	 um	 dos	 dois	 anteriores.	
Com	 um	 forte	 desempenho	
no	 primeiro,	 no	 dia	 3,	 Rom-
ney	conseguiu	 impulsionar	sua	
campanha	 e	 actualmente	 está	
empatado	 nas	 pesquisas	 com	
Obama.	 Apesar	 de	 ter	 melho-
rado	 sua	 actuação	no	 segundo,	
no	dia	16,	o	presidente	america-
no	não	conseguiu	 reverter	 essa	
tendência.	Assim,	as	eleições	de	
6	 de	 Novembro	 prometem	 ser	
uma	das	mais	acirradas	da	his-
tória	americana.	■
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Apelo às eleitoras indecisas

H
oras	 depois	 do	 final	
do	debate	presidencial	
no	dia	16	de	Outubro,	
a	 campanha	 de	 Mitt	

Romney	 começou	 a	 transmitir	
um	 novo	 comercial	 que	 buscava	
suavizar	 suas	 posições	 sobre	 o	
aborto	 e	 contraceptivos	 através	
da	voz	de	uma	apoiadora	que	dis-
se	 ter	 votado	 em	 Barack	Obama	
em	2008.

Antes	 do	 amanhecer	 na	 quar-
ta-feira,	 dia	 17	 de	 Outubro,	 os	
democratas	 haviam	 transmitido	
no	 Facebook,	 Twitter,	 Tumblr	 e	
televisão	uma	mensagem	para	ri-
dicularizar	a	declaração	feita	por	
Romney	 no	 debate	 dizendo	 que	
havia	 recolhido	 «fichários	 cheios	
de	mulheres»	quando	ele	era	go-
vernador	 de	 Massachusetts	 em	
busca	de	mulheres	«qualificadas»	
para	fazerem	parte	de	seu	gabine-
te.

	E	tanto	na	campanha	eleitoral	
quanto	no	ar,	os	candidatos	e	seus	
aliados	 argumentaram	 intensa-
mente	 durante	 todo	 o	 dia	 sobre	
quem	iria	 fazer	mais	para	ajudar	
as	mulheres.	Ao	mesmo	tempo,	o	
tema	de	se	o	combativo	encontro	
na	 noite	 de	 terça	 alienou	muitas	
das	 eleitoras	 que	 eles	 estavam	
querendo	 conquistar	 foi	 motivo	
de	muitas	discussões	em	progra-
mas	de	televisão.

O	 nível	 de	 intensidade	 deixou	
poucas	 dúvidas	 de	 que	 a	 eleição	
não	iria	depender	apenas	de	uma	
disputa	de	estado	por	estado,	mas	
também	iria	lidar	com	a	fidelida-
de	de	vitais	grupos	demográficos,	
sendo	um	dos	principais	deles	as	
eleitoras	indecisas.

Através	 de	 pesquisas	 e	 grupos	
de	 foco,	a	campanha	de	Romney	
tem	 descoberto	 que	 embora	 as	
eleitoras	 indecisas	 disseram	 es-
tar	 preocupadas	 sobretudo	 com	
questões	 económicas,	 elas	 tam-
bém	estavam	preocupadas	com	o	
fato	de	as	posições	de	Romney	so-
bre	questões	como	o	aborto	e	con-
traceptivos	eram	muito	radicais.

Romney,	 que	 quando	 candida-
to	a	governador	em	2002,	disse	ser	
pró-vida,	mas	posteriormente	mu-
dou	sua	posição,	agora	se	opõe	ao	
direito	ao	aborto,	excepto	em	casos	
de	estupro	e	incesto.	Em	relação	ao	
acesso	 a	 contraceptivos,	 Romney	
enfatizou	sua	oposição	às	políticas	
de	Obama	que	pressionam	um	em-
pregador	religioso	a	oferecer	seguro	
de	saúde	que	cobre	a	contracepção.

Ele	 não	 pretende	 negar	 acesso	
à	 contracepção,	 mas	 manifestou	
apoiar	a	uma	disposição	que	dá	o	
direito	a	empregadores	a	negarem	
a	 cobertura	 para	 contraceptivo	
por	razões	morais.

Romney	e	sua	equipa	tentaram	
responder	 a	 estas	 preocupações.	
Eles	 disseram	 que	 as	 percepções	
das	 posições	 de	Romney	 haviam	
sido	injustamente	moldadas	pelos	
anúncios	 transmitidos	pela	 cam-
panha	de	Obama.

Joel	Benenson,	um	pesquisador	
para	a	campanha	de	Obama,	disse	
numa	entrevista	que	ele	não	acre-
ditava	que	Romney	iria	mudar	de	
ideia,	 dizendo:	 «sua	 percepção	
está	muito	clara	em	relação	a	uma	
variedade	de	 posturas	 adoptadas	
em	temas	económicos	e	sociais».

Numa	 teleconferência	 com	
jornalistas,	Cecile	Richards,	 pre-

sidente	 da	 organização	 Planned	
Parenthood,	 acusou	 Romney	 de	
tentar	 «enganar	o	povo	america-
no	sobre	seu	plano	para	fazer	com	
que	as	decisões	das	mulheres	so-
bre	seus	cuidados	de	saúde	sejam	
feitas	por	seus	patrões.»

Ela	 apontou	para	 a	 declaração	
feita	por	Romney	sobre	seu	apoio	
para	 a	 chamada	 Emenda	 Blunt,	
que	permitiria	que	os	empregado-
res	negassem	a	cobertura	de	saúde	
para	 procedimentos	 que	 julgam	
ser	moralmente	questionáveis	(ele	
disse	 isso	 logo	após	de	ter	 falado	
em	uma	rede	de	televisão	que	era	
contra	essa	lei).

A	campanha	de	Obama	deixou	
claro	que	iria	continuar	a	pressio-
nar	os	argumentos	de	Romney	em	
relação	as	questões	das	mulheres	
em	seus	anúncios,	e	gastaram	um	
adicional	 de	 USD	 7	 milhões	 em	
um	 blitz	 televisiva	 que	 já	 estava	
custando	USD	40	milhões.

Campanha	de	Romney	teve	sua	
própria	ofensiva	pronta.	Numa	li-
gação	 telefónica	 com	 jornalistas,	
o	 senador	Kelly	Ayotte,	 de	Nova	
Hampshire,	 disse:	 «Quando	 o	
presidente	expõe	 sua	opinião	 so-
bre	o	assunto	de	mulheres,	ele	não	
fala	sobre	a	sua	visão	de	como	irá	
lidar	com	o	número	de	mulheres	
que	estão	desempregadas.»

E	na	quarta-feira,	dia	17	de	Ou-
tubro,	 a	 campanha	 de	 Romney	
lançou	 um	 anúncio	 com	mulhe-
res	 que	 haviam	 trabalhado	 com	
ele	durante	seu	governo	e	que	dis-
seram	 ter	 sido	 conquistadas	 por	
sua	 «humanidade»,	 dizendo	 que	
ele	«apoia	as	mulheres»	e	luta	pe-
las	mães	solteiras.	■

«Cavalos e baionetas», 
bordão da campanha

A 
expressão	«cavalos	e	baionetas»	se	tornou	o	bordão	do	
terceiro	 e	último	debate	 entre	o	presidente	dos	EUA,	
Barack	Obama,	e	seu	rival	republicano,	Mitt	Romney,	
realizado	 na	 segunda-feira	 à	 noite.	 Usada	 pelo	 líder	

para	acusar	o	adversário	de	ter	ideias	ultrapassadas	para	a	Defesa	
dos	EUA,	a	irónica	expressão	foi	muito	citada	nas	redes	sociais	e	
por	comentaristas	políticos	na	TV.

Ao	longo	da	campanha,	Romney	tem	acusado	Obama	de	gastar	
menos	do	que	o	necessário	em	defesa,	observando	que	a	Marinha	
dos	EUA	 tem	hoje	menos	navios	 do	 que	 em	1917.	O	 republica-
no	voltou	a	citar	esse	dado	no	debate	de	segunda-feira,	e	Obama	
rebateu:	«Você	mencionou	a	Marinha,	por	exemplo,	e	que	temos	
menos	navios	do	que	tínhamos	em	1916»,	afirmou	o	democrata.	
«Bom,	 governador,	 também	 temos	 menos	 cavalos	 e	 baionetas,	
porque	a	natureza	das	nossas	forças	militares	mudou.»

	«Temos	essas	coisas	que	se	chamam	porta-aviões,	nas	quais	os	
aviões	pousam.	Temos	esses	navios	que	andam	debaixo	da	água,	
os	submarinos	nucleares»,	ironizou.	«A	questão	não	é	um	jogo	de	
batalha	naval,	em	que	estamos	contando	navios.»

O	poderio	da	Marinha	é	especialmente	importante	na	Virgínia,	
Estado	 eleitoralmente	 estratégico,	 onde	 fica	 o	maior	 estaleiro	 da	
Marinha,	e	onde	actividades	de	defesa	geram	900	mil	empregos.	Os	
dois	candidatos	têm	feito	campanha	intensivamente	nesse	Estado.

Romney	insistiu	na	tese	de	que	a	Marinha	precisa	de	mais	na-
vios.	“A	Marinha	precisaria	de	313	navios	para	cumprir	sua	mis-
são.	Estamos	agora	com	menos	de	285.	Quero	ter	certeza	de	que	
teremos	os	navios	solicitados	por	nossa	Marinha.”

A	exemplo	do	que	ocorreu	com	outros	bordões	nos	dois	deba-
tes	anteriores,	a	expressão	“cavalos	e	baionetas”	ganhou	destaque	
nas	redes	sociais.	A	“hash	tag”	“horsesandbayonets”	foi	uma	das	
mais	citadas	no	Twitter,	onde	rapidamente	surgiu	o	usuário	com	
o	nome	@horsesandbayonettes.

Também	apareceu	um	site	no	serviço	Tumblr	com	posts	como	
uma	foto	de	Obama	com	a	legenda	«Temos	também	menos	arcos,	
flechas	e	catapultas»,	e	imagens	de	Romney	cavalgando	e	empu-
nhando	um	fuzil	com	baioneta.

Depois	do	primeiro	debate	presidencial,	as	redes	sociais	foram	
tomadas	por	alusões	ao	personagem	Garibaldo,	de	Vila	Sésamo.	
É	que	Romney	havia	declarado	que,	embora	seja	fã	do	persona-
gem,	iria	cortar	verbas	do	canal	público	que	produz	o	programa	
infantil.	Na	semana	passada,	a	frase	viral	pós-debate	foi	“	fichei-
ros	cheios	de	mulheres»,	numa	alusão	à	desastrada	frase	dita	por	
Romney	ao	contar	que	pediu	indicações	de	nomes	femininos	para	
o	seu	secretariado	em	Massachusetts.

Partidários	de	Romney	dizem	que	 a	 repercussão	dos	 três	 as-
suntos	nas	redes	sociais	é	uma	banalidade	usada	por	eleitores	de	
Obama	para	não	dar	atenção	ao	crescimento	da	candidatura	re-
publicana	depois	do	primeiro	debate.

Os	republicanos	consideraram	que	a	alusão	de	Obama	a	cavalos	
e	 baionetas	 ridicularizou	Romney	 desnecessariamente.	Um	 grupo	
republicano	de	«resposta	imediata»	postou	na	internet	um	vídeo	da	
discussão	com	o	título	«Obama	com	a	Frase	Arrogante	da	Noite».

Mas	os	democratas	adoraram	e	os	assessores	de	Obama	elogia-
ram-no	por	sua	retórica	agressiva.

O	senador	John	Kerry,	que	ajudou	o	presidente	na	preparação	do	
debate,	entusiasmou-se	no	Twitter	com	a	alusão	à	brincadeira	de	bata-
lha	naval,	usando	inclusive	um	termo	do	jogo	para	ironizar	Romney.

«Acho	que	(Obama)	acaba	de	afundar	o	encouraçado	de	Rom-
ney»,	escreveu	o	senador,	cotado	para	assumir	o	Departamento	de	
Estado	em	caso	de	reeleição	de	Obama.	■
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Chinês causa polémica

BD e PP manifestam-se 
nas ruas de Benguela

Nelson Sul D Ángola (*) 

A 
transferência	alegadamente	ile-
gal	de	um	arguido	de	naciona-
lidade	 chinesa,	 acusado	 de	 ter	
assassinado	 um	 vendedor	 an-

golano,	da	penitenciária	de	Benguela	para	
uma	das	cadeias	de	Luanda	está	no	centro	
de	 uma	 manifestação	 de	 protesto	 que	 o	
Bloco	Democrático	(BD)	e	o	Partido	Popu-
lar	(PP)	prevêem	realizar,	hoje,	sábado,	27,	
na	cidade	de	Benguela.

Sobre	 os	 ombros	 do	 expatriado	 Zang	
Yang	pesa	a	acusação	de	ter	morto,	o	ano	
passado,	 um	 jovem	 que	 em	 vida	 atendia	
pelo	nome	de	Pedro	Chiwila	Nguli	e	se	de-
dicava	à	compra	e	venda	de	divisas,	vulgo	
kínguila,	na	cidade	das	Acácias	Rubras.	

	Os	 dirigentes	 das	 duas	 formações	 po-
líticas	 já	 notificaram	 o	 Governo	 Provin-
cial	 de	 Benguela	 (GPB).	 Contrariamente	
ao	passado,	 o	GPB	desta	 vez	não	 se	opôs	
à	manifestação	convocada	pelas	supracita-
das	formações	políticas.

	O	 facto	de	o	GPB	não	 ter	 impedido	 a	
manifestação	está	a	suscitar	as	mais	distin-
tas	leituras	no	seio	da	sociedade	civil	ben-
guelense,	 já	que	há	quem	considere	que	o	

Executivo	liderado	por	Armando	da	Cruz	
Neto	esteja	a	dar	sinais	de	ter	entrado	num	
novo	ciclo,	isto	é	o	de	respeito	a	Constitui-
ção	vigente	e,	em	particular,	a	Lei	do	Direi-
to	de	Reunião	e	de	Manifestação.	

	 O	 GPB	 proibiu,	 em	 Fevereiro	 do	 ano	
passado	 uma	manifestação	 da	 Organiza-
ção	Não-	Governamental	(ONG)	OMUN-
GA	 contra	 os	 desalojamentos	 forçados	
que,	como	foi	divulgado	na	altura,	tiveram	
lugar	no	«Bairro	da	Graça»,	no	município	
de	Benguela.	

	Na	altura,	o	GPB	argumentou,	em	co-
municado,	 que	 no	 quadro	 das	 suas	 res-
ponsabilidades	 relativas	 à	 defesa,	 ordem,	
segurança	 e	 tranquilidade	 pública	 jamais	
permitiria	 a	manifestação	 de	 protesto	 da	
OMUNGA	e	que,	se	necessário,	fosse,	usa-
ria	todos	os	meios	ao	seu	alcance	para	de-
sencorajar	a		«manif».	

	 No	 dia	 10	 de	 Abril	 do	mesmo	 ano,	 a	
OMUNGA	 voltou	 à	 carga,	 manifestando	
o	interesse	de	realizar	uma	marcha	contra	
as	demolições	e	desalojamentos	forças,	que	
tinha	como	divisa	«Não	Partam	a	Minha	
Casa».	O	GPB	proibira	tal	iniciativa.	■

(*) Em Bengue
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Por alegada dificuldade financeira de Angola

Ricardo Teixeira pode correr 
em automobilismo pela África do Sul 

A bandeira do nosso país pode, a qualquer momento, deixar de ser representada nos campeonatos internacionais de automobilismo. 
Porquê? Por dificuldades financeiras por que está a passar, de algum tempo a esta parte, o piloto Ricardo Teixeira. Isto deve-se  

ao facto de a Sonangol não ter honrado o compromisso de patrocinar o piloto com o valor de USD dois milhões. Há, neste momento, 
dois países que lhe «acenam» contratos para correr com as suas bandeiras, nomeadamente a vizinha África do Sul e a Itália     

O 
piloto	 luso	 angolano	
Ricardo	 Teixeira	 tem	
sentido	 enormes	 difi-
culdades	 para	 compe-

tir	no	campeonato	GP2,	uma	das	
antecâmaras	da	Fórmula	1,	devi-
do	a	problemas	financeiros.

O	acordo	de	patrocínio	com	a	
Sonangol	sofreu,	este	ano,	alguns	
constrangimentos,	 sendo	 que	 a	
sua	equipa,	a	«Team	Repax»,	 re-
velou,	ao	jornal	«A	Bola»,	não	ter	
ainda	recebido	os	três	milhões	de	
dólares	 da	 petrolífera	 angolana	
para	que	Ricardo	Teixeira	possa	
competir.	Uma	situação	que	está	
a	ser	alvo	de	conversações	entre	o	
piloto	e	a	Sonangol,	sendo	que	as	
partes	garantem	não	saber	o	que	
se	 está	 a	 passar	 e	 estão	 a	 tentar	
superar	 a	 situação,	 até	 porque	 a	
Sonangol	é,	há	anos,	parceira	de	
Ricardo	Teixeira	-	o	mais	desta-
cado	 piloto	 a	 defender	 as	 cores	
angolanas	 a	 nível	 internacional,	
com	 passagem,	 como	 piloto	 de	
testes,	pela	F1	-	e	tem	por	hábito	
cumprir	 os	 seus	 compromissos.	
Logo,	espera-se	luz	verde	em	bre-
ve.

Esta	 situação	 levou	 mesmo	
a	 equipa	 de	 Ricardo	 Teixeira,	 a	
«Team	 Rapax»,	 a	 questionar	 a	
continuidade	do	piloto.	Mas	tem	
havido	 boa	 vontade	 para	 man-
ter	 Ricardo	 Teixeira	 nas	 pistas.	
No	 último	 fim-de-semana,	 em	
Monza,	 Itália,	 Ricardo	 Teixeira	
esteve	 em	 dúvida	 até	 pouco	 an-

tes	 do	 início	 da	 prova.	 Segundo	
a	 imprensa	 especializada,	 devi-
do	 a	 «grandes	 problemas	 finan-

ceiros».	 Só...	 dois	minutos	 antes	
recebeu	 luz	 verde,	mas	 com	um	
custo	 elevado:	o	 carro	não	pôde	

ser	preparado,	nem	o	motor	afi-
nado.

Além	 de	 que,	 sem	 financia-

mento,	 fica	 impedido	 de	 obter	
os	 necessários	 upgrades	 tecno-
lógicos	 e	 o	 apoio	 dos	 restantes	
pilotos,	 a	 começar	 pelo	 com-
panheiro	 de	 equipa,	 o	 italiano	
Stefano	Coletti.	Por	último,	não	
participou	na	qualificação	e	teve	
de	 partir	 na	 26.º	 e	 última	posi-
ção.	 	 Mesmo	 em	 desvantagem,	
o	piloto	luso	angolano	ficou	em	
20.º	 e	18.º	 lugar	nas	duas	 corri-
das	 do	 fim-de-semana,	 sendo	
que	 a	 prestação	 do	 angolano	
não	deixou	de	 ser	 elogiada	pela	
imprensa	 da	 especialidade,	 sa-
bendo	 do	 forte	 handicap.	 «Foi	
uma	 semana	mais	 dura	 do	 que	
esperava.	 Se	 o	 motor	 estivesse	
preparado,	poderia	ter	feito	bem	
melhor.	 Assim,	 tive	 de	 assumir	
alguns	 riscos	 e	 tentar	 tirar	 o	
maior	 proveito	 do	 que	 tinha	 à	
minha	disposição.	E	foi	possível	
confirmar	 os	 progressos	 feitos	
nas	últimas	semanas,	apesar	das	
condicionantes»,	 conta	 Ricardo	
Teixeira.

Em	relação	ao	GP2,	o	luso	an-
golano	 espera	 agora	 terminar	 da	
forma	 mais	 condigna	 possível	 e	
resolver	 com	 diálogo	 recíproco	
todos	 os	 problemas.	 O	 facto	 de	
ainda	 estar	 a	 competir	 deve-se	 à	
boa	 vontade	 da	 equipa	 e	 em	 es-
pecial	 de	 Humphrey	 Corbertt	 e	
Mike	Gaskoyne	que	têm	suporta-
do	viagens	e	deslocações.	Porque	
acreditam	no	piloto	e	que	a	situa-
ção	se	irá	resolver.	■

Assédio ao piloto
R

icardo	Teixeira	está	a	ser	as-
sediado	por	dois	países	inte-
ressados	em	entrar	no	núcleo	
restrito	 da	 Fórmula	 1,	 apro-

veitando	o	 facto	de	 ter	contrato	com	a	
Lotus/Caterham	F1	como	piloto	de	tes-
tes.	Os	países	 em	 causa	 exigem	que	 se	
mantenha	o	 sigilo,	 devido	 à	 complexi-
dade	 da	 situação.	 São	 dois	 países	 com	
enorme	 capacidade	 financeira	 e	 com	
investidores	fortes,	que	estão	na	dispo-
sição	de	ajudar	o	piloto.	

Entretanto,	 o	 Semanário	 Angolense	
(SA)	apurou	junto	de	fonte	familiar	do	pi-
loto	que	os	países	interessados	são	a	Áfri-
ca	do	Sul	e	a	Itália.	Soube-se	que	Ricardo	

Teixeira	não	tem	dado	grande	seguimento	
às	abordagens,	na	medida	em	que,	como	
cidadão	luso	angolano,	prefere	continuar	a	
defender	as	cores	de	Angola	e	do	seu	prin-
cipal	patrocinador,	a	Sonangol.		

Acontece,	no	 entanto,	 que	 existem	de	
momento	 constrangimentos	 financeiros	
fortes	 entre	 a	 petrolífera	 angolana	 e	 o	 «	
Team	Rapax»,	equipa	GP2	onde	Ricardo	
Teixeira	competiu	na	última	temporada.	
A	 equipa	 garante	 que	 a	 Sonangol	 ainda	
não	 liquidou	 os	 três	milhões	 de	 dólares	
do	 patrocínio,	 a	 petrolífera	 estava,	 por	
sua	vez,	convencida	que	o	pagamento	ti-
nha	sido	feito,	tendo	mesmo	entrado	em	
processo	de	averiguação.	■
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Celso Malavoloneke
	

P
oucas	 vezes	 a	 UNITA,	 na	 pessoa	 do	 seu	 líder,	
consegue	colocar	o	País	em	suspense,	aguardan-
do	uma	comunicação	sua.	Isaías	Samakuva	só	o	
conseguiu	quando	se	aguardava	se	respeitaria	os	

resultados	eleitorais	de	Agosto	de	2012,	ou	se,	à	semelhança	
de	1992	de	aziaga	memória,	com	o	seu	predecessor,	lança-
ria	fogo	à	pradaria.	Conseguiu-o	desta	vez.

Na	ressaca	da	sessão	de	mutismo	do	Presidente	da	Re-
pública	 na	 Assembleia	 Nacional,	 ele	 anunciou	 que	 faria	
um	 «comunicado	 à	 Nação».	 A	 frustração	 geral	 levou	 a	
generalidade	dos	 cidadãos	a	pensar	que	 Isaías	Samakuva	
faria	o	que	Eduardo	dos	Santos	não	fez:	explicar	como	vê	
o	país	e	como	é	que	o	seu	partido	vai	fazer	para	inverter	a	
situação.	Ainda	que	na	condição	de	oposição.	Criaria	um	
Governo-Sombra?	Interpelaria	sistematicamente	os	titula-
res	dos	departamentos	ministeriais	para	explicarem-se	no	
Parlamento?	Convocaria	manifestações?	Retomaria	a	prá-
tica	da	cadeira	vazia?	Aumentaria	a	fiscalização	das	obras?	
Negociaria	 as	 revisões	 que	 se	 impõem	na	 legislação	 elei-
toral?	Tentaria	 «caçumbular»	 fatias	do	Poder	 através	das	
autárquicas?	Enfim.	Uma	miríade	de	perguntas	que	«toda	a	
malta»	estava	a	pagar	para	ouvir.	A	ponto	que	o	já	habitual	
bloqueio	da	media	pública	teve	(e	continua	a	ter)	o	condão	
de	 levar	 os	 fazedores	 de	 opinião	 e	 não	 só	 a	 beira	 de	 um	
ataque	de	nervos…

No	entanto,	não	 foi	o	que	 se	viu.	Para	desencanto	dos	
angolanos	–	está	a	ficar	moda	dizer	que	se	o	MPLA	é	mau,	
a	Oposição	consegue	ser	pior	–	a	grandessíssima	montanha	
pariu…	um	ratinho.	Nada	que	se	viu.

É	que	o	anunciado	comunicado	à	Nação	acabou	sendo	
«uma	réplica	ao	discurso	de	JES	na	sua	tomada	de	posse».	
Ara	xiça!	O	tal	discurso	que	insuflou	a	Nação	de	esperança	
em	tempos	novos	e	que	o	próprio	José	Eduardo	dos	Santos	
se	encarregou	de	mandar	para	as	calendas	muangolenses.	
O	 tal	discurso	que,	 acabando	por	 ser	uma	finta	daquelas	
para	eles,	os	muangolês	já	começam	a	detestar.	Não	é	que	o	
«Mano	Sama»	achou	que	o	«ManDudas»	não	devia	aguen-
tar	a	raiva	muangolê	da	finta	do	discurso	e	decidiu	parti-
lhar	a	coisa?

Mal na fotografia

Para	piorar	a	fotografia,	Isaías	Samakuva	não	disse	nada	
que	não	disse	durante	 a	 campanha	 eleitoral.	Aquilo	que,	
a	 fazer	 fé	nos	resultados	eleitorais,	não	convenceu,	 sendo	
por	isso	chumbado	redondamente.	Insistir,	portanto,	nesse	
discurso,	 embalado	no	 sonho	da	 fraude	 eleitoral,	 toca	 as	
raias	da	ingenuidade.	

Temos,	por	exemplo,	a	estória	dos	500	dólares	de	sa-
lário	mínimo.	Então	os	assessores	da	UNITA	não	sabem	
que	 lançar	 dinheiro	num	mercado	 vazio	provoca	 a	 in-
f lação?	 Como	 é	 que	 um	 empresário	 que	 trabalha	 com	
energia	 eléctrica	 de	 gerador,	 pela	 qual	 gasta	 mensal-
mente	uns	bons	milhares	de	dólares	 em	manutenção	 e	
combustível,	 com	cisternas	de	água	que	custam	outros	
milhares	de	dólares	e	que	gasta	(ele	e	os	seus	funcioná-

rios)	 horas	 intermináveis	 nas	 filas	 de	 engarrafamento	
vai	poder	pagar	uma	soma	destas	para	cada	um	dos	seus	
trabalhadores	de	limpeza?	

Não	seria	mais	responsável	dizer	como	a	UNITA	resol-
veria	estes	problemas	para	aliviar	os	elevados	custos	que	a	
economia	sofre	e	então	o	superávit	reverter	para	melhorar	
as	condições	dos	trabalhadores?	Como	é	que	a	UNITA	não	
percebe	que	com	este	discurso	está	a	distanciar-se	da	classe	
empresarial	do	País?	Vá-se	lá	perceber…

Respeito é bom

Outro	 desencanto	 quanto	 à	 comunicação	 política	 da	
«réplica»	foi	a	deselegância	com	que	Isaías	Samakuva	se	re-
feriu	a	José	Eduardo	dos	Santos.	Em	muitas	ocasiões,	quase	
que	o	chamou	de	mentiroso,	incumpridor	da	Lei	–	já	não	
digo	criminoso,	corrupto	e	por	aí	além.	E	neste	caminho	o	
bom	do	«Sama»	conseguiu	que	os	cidadãos	que	andavam	
«fulos»	com	JES	até	ficassem	com	pena	dele.	

Afinal,	é	ele	o	homem	andou	a	enfrentar	a	classe	castren-
se	em	peso	para	evitar	um	banho	de	sangue	em	2002.	Mal	
ou	bem,	levou	o	país	para	patamares	que,	reservas	à	parte,	
tem	muito	de	bom	que	 se	 lhe	diga.	Na	passada,	manteve	
no	Parlamento	os	deputados	da	mesma	UNITA	que	lutava	
nas	matas	de	armas	na	mão.	Reservas	à	parte,	reconstruiu	
o	que	a	UNITA	partiu.	E	agora	vem	a	mesma	UNITA	dizer	
que	ele	não	fez	nada,	é	mentiroso,	anda	a	«gatunar»	e	por	
aí	 além…	Assessoria	 em	Comunicação	Política	 para	 que	
te	quero!	É	que,	a	generalidade	das	pessoas	acha	que	JES	
até	não	foi	mau	de	todo.	Só	lhe	falta	mesmo	é	«distribuir	
melhor»	a	renda	nacional	por	todos	os	cidadãos.	Merece,	
por	isso,	o	respeito	dos	cidadãos,	a	começar	por	Isaías	Sa-
makuva…

O	erro	da	Comunicação	Política	de	Isaías	Samakuva	ao	
referir-se	a	JES	é	o	mesmo	que	a	UNITA	cometeu	durante	
a	campanha	eleitoral	em	relação	às	realizações	do	Execu-
tivo.	Que	estão	aí	para	toda	a	gente	ver.	Ignorá-las	ou,	pior	
ainda,	denegri-las	acaba	por	atrair	a	desconfiança,	quando	
não	mesmo	a	hostilidade,	dos	cidadãos	que	têm	um	verda-
deiro	horror	ao	radicalismo,	que	já	tanto	mal	fez	ao	país.	
Daí	que	um	Samakuva	demonstrando	o	respeito	que	é	de-
vido	a	JES	enquanto	Presidente	da	República	ou	tão	só	pela	
sua	condição	de	«Mais	Velho»,	algo	que	em	África	conta	
muito,	atrairia	a	simpatia	do	público.	Um	Samakuva	reco-
nhecendo	os	avanços	do	país	no	que	às	infraestruturas	diz	
respeito	demonstraria	que	sabe	respeitar	o	bom	trabalho	e,	
por	isso,	pode	fazer	melhor.	Que	saberá	construir	sobre	o	
bom	que	já	se	fez	e	não	«partir	tudo»	e	recomeçar	de	novo.

E	falando	de	«partir	tudo»,	a	UNITA	deve	ter	em	muita	
atenção	que	tem	um	grande	passivo	para	(por)	gerir.	Não	
há	como	fugir	ao	facto	de	que,	para	a	generalidade	dos	ci-
dadãos,	mesmo	os	mais	jovens,	o	MPLA	e	o	seu	presidente	
estão	a	 reconstruir	aquilo	que	a	UNITA	e	 Jonas	Savimbi		
partiram.	E	que	assumiram	que	partiram.	As	mentes	mais	
serenas	podem	levar	em	conta	que	uma	guerra	se	faz	com	
pelo	menos	dois	 contendores,	mas	 essas	mentes	 são	uma	
ínfima	maioria.	Ora,	em	comunicação	política,	ouvir	o	lí-
der	do	partido	«que	partiu»	a	desvalorizar	o	que	se	cons-
truiu	cai	mal.	Oh,	como	cai!...

Todos no fundo

Só	que,	nessa	«sarrabulhada»	toda,	quem	acabou	fican-
do	mesmo	como	o	pior	da	fita	até	nem	foi	Isaías	Samakuva.	
Foi	a	«nossa»	media	pública.	O	boicote	à	«comunicação»	
-	já	nem	sabemos	se	a	chamamos	assim	ou	a	tratamos	por	
«réplica»	 -	 foi	 simplesmente…	 pornográfico,	 como	 di-
ria	Pepetela.	De	acto	em	acto,	esse	processo	aziago	está	a	
afundar,	no	lamaçal	da	subserviência,	toda	a	nossa	classe	
jornalística.	Nem	a	velha	desculpa	das	«ordens	superiores»	
e	muito	menos	a	eterna	desculpa	de	«manter	o	pão	dos	fi-
lhos»	serve	mais	para	justificar	uma	descida	tão	baixa.

É	tempo	de	acção.	Os	profissionais	da	classe	precisam	levan-
tar-se	em	defesa	da	sua	dignidade.	Pão	sim,	mas	pão	honrado.	
O	Sindicato	dos	Jornalistas	precisa	já	de	chamar	os	seus	filiados	
para	um	debate	nacional	e	uma	reflexão	sem	tabus.	Os	jorna-
listas	têm	já	que	dizer	a	todas	as	autoridades,	a	começar	pelo	
Presidente	da	República,	que	pão	sem	dignidade	enjoa,	porque	
é	amargo.	Faz	mal	à	consciência,	pois	 impede	que	possamos	
olhar	os	nossos	filhos	olhos	nos	olhos	no	futuro.	E	ninguém	
tem	o	direito	de	manter	refém	uma	classe	que	até	é	um	dos	pi-
lares	da	própria	Democracia.	Esta	acção	tem	que	ser	tomada.	
Esta	reflexão	tem	que	ser	feita.	Com	coragem.	Com	honestida-
de.	Com	patriotismo,	com	espírito	de	angolanidade	total.

Pelo	 menos	 nisso,	 a	 «Comunicação-Réplica»	 de	 Isaí-
as	Samakuva	 à	 «Nação-JES»	 teve	 esse	 condão:	mostrar	o	
quanto	nós,	os	jornalistas	«da	banda»,	estamos	a	perder	a	
vergonha	na	cara.	E,	para	azar	de	todos	nós,	sequer	pode-
mos	dizer	«nem	todos».	Todos	sim,	se	não	nos	levantarmos	
–	todos	também	–	em	defesa	da	dignidade	da	nossa	profis-
são.	Do	nosso	«ganha-pão	com	dignidade»…		■

A comunicação ao país de Isaías Samakuva

O montanhoso «Estado da Nação» 
que acabou por parir um... ratinho

Excepção seja feita ao facto de ter motivado mais uma «pouca vergonha» da nossa mídia pública, ao ser alvo 
 de um boicote rasteiro e desass0mbrado, que, no fundo, deixou mal toda a classe jornalística
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Discurso do presidente da UNITA, Isaías 
Samakuva, sobre o «Estado da Nação»
Caros	compatriotas:

Antes	 de	 mais,	 gostaria	 de	
agradecer	 todos	 quantos	 acei-
taram	o	nosso	 convite	de	 vir	 até	
cá,	 para	partilharem	connosco	o	
nosso	ponto	de	vista	sobre	o	nos-
so	País	e	 	as	nossas	propostas	de	
solução	 para	 muitos	 dos	 proble-
mas	que	nos	assolam.

Passadas	 as	 eleições	 e	 iniciado	
o	novo	ciclo	legislativo,	tornou-se	
quase	 imperativo	 fazê-lo,	 não	 só	
em	obediência	a	um	procedimen-
to		que	já	se	vem	tornando	hábito,	
mas	também	no	cumprimento	de	
uma	das	competências	de	contro-
lo	político	 	que	a	Lei	nos	confere	
enquanto	Oposição.

A	 realização	de	 eleições	gerais	
criou,	naturalmente,	expectativas	
em	 vários	 sectores	 da	 nossa	 so-
ciedade.	Uma	dessas	expectativas	
era	 a	 de	 que	 com	 esse	 evento,	 o	
País	encontraria	oportunidade	de	
mudar	para	melhor.	A	essa	expec-
tativa	chamámos	Mudança.

«Mudança	 do	 totalitarismo	
para	a	verdadeira	democracia;	da	
exclusão	para	a	inclusão	e	recon-
ciliação;	da	paz	militar	para	a	paz	
social;	da	corrupção	para	a	digni-
ficação	do	homem	e	das	 institui-
ções	 do	 Estado;	 da	 ilegitimidade	
política	 para	 a	 responsabilidade	
governativa;	das	 fraudes	e	burlas	
para	a	transparência;	de	uma	so-
ciedade	prenhe	de	injustiças	para	
uma	sociedade	mais	justa.

Para	 muitos	 angolanos,	 como	
nós,	 isso	 não	 aconteceu.	 Ainda	
não	 foi	 desta	 vez	 que	 esta	 mu-
dança	ocorreu.	Ao	invés	do	opti-
mismo	 que	 as	 eleições	 pareciam	
alimentar,	elas	vieram	criar	mais	
cepticismo	e	mais	 frustração.	Há	
mesmo	 os	 que	 nos	 perguntaram	
se	 acreditamos	 numa	 mudança	
através	de	eleições.

Afinal,	 ainda	 não	 amadurece-
mos	o	 suficiente	 de	modo	 a	 per-
mitir	 que	 as	 eleições	 sejam	 rea-
lizadas	 com	 transparência	 e	 na	
legalidade.	 Afinal,	 ainda	 não	 foi	
desta	vez	que	vencedores	e	venci-
dos	saíram	todos	convencidos	de	
que	o	resultado	do	pleito	reflecte	
mesmo		a	vontade	e	a	aspiração	de	
todo	um	Povo.	Afinal,	mais	uma	
vez,	as	palavras	são	mesmo	só	pa-
lavras.

Embelezam	 discursos,	 anun-
ciam	 vontades	 e	 intenções	 e	 não	
passam	disso	mesmo,	 porque	no	
dia	 seguinte,	 confrontamo-nos	
com	práticas	diferentes.

Sim,	 companheiros:	 a	 nossa	
Angola	 caminha	 assim	 há	 dé-
cadas	 e	 tudo	 indica	 que	 vai	 ain-

da	 continuar	 a	 caminhar	 assim,	
sempre	 com	 dirigentes	 que	 se	
colocam	acima	da	lei,	que	desres-
peitam	a	Lei,	a	própria	Lei	Magna,	
que	 	 interpretam	como	lhes	con-
vém,	 porque	 eles,	 de	 tanto	 esta-
rem	no	Poder,			passaram	a	pensar	
como	o	Luís	XIV	da	França	que	
dizia	que

	 «L’etat	 c’est	 moi»,	 ou	 seja,	 o	
«Estado	sou	eu».

Só	 isto	 é	que	 justifica	que,	de-
pois	de	um	processo	 eleitoral	 ei-
vado	de	vícios	de	violação	da	 lei,	
o	Presidente	que	no	dia	26	de	Se-
tembro	 de	 2012,	 no	 acto	 da	 sua	
investidura,	com	uma	mão	sobre	
a	Constituição,	 perante	milhares	
de	 personalidades	 nacionais	 e	
estrangeiras,	 tinha	 jurado	 cum-
prir	a	Constituição,	três	semanas	
depois,	no	dia	15	de	Outubro	de	
2012	se	recuse		a	dirigir	ao	País,	na	
Assembleia	 Nacional,	 uma	men-
sagem	 sobre	 o	 estado	 da	 Nação	
e	 sobre	 as	 políticas	 preconizadas	
para	 a	 resolução	 dos	 principais	
assuntos,	promoção	do	bem-estar	
dos	 angolanos	 e	 desenvolvimen-
to	 do	 país,	 como	 a	 Constituição	
manda,	no	seu	artigo	118.

Dirigir	a	mensagem	à	Nação	é	
um	dever	do	Presidente	da	Repú-
blica,	não	uma	faculdade.	É	uma	
das	 suas	 competências.	 O	 Presi-
dente,	 no	 respeito	 pelo	 princípio	

da	 reserva	 da	 Constituição,	 não	
tem	competência	para	escolher	o	
dia,	nem	o	lugar	nem	o	conteúdo	
da	mensagem.

No	seu	artigo	118º,	a	Constitui-
ção	da	República	de	Angola	defi-
ne		o	lugar	onde	o	Presidente	deve	
dirigir	a	mensagem;	define	o	con-
teúdo	 da	 mensagem;	 e	 define	 o	
dia	para	o	fazer.	O	Presidente	José	
Eduardo	dos	Santos,	três	semanas	
depois	de	ter	jurado	respeitar	es-
tes	 três	 requisitos,	 não	 respeitou	
nenhum	deles.

Ostensivamente,	mais	uma	vez,	
preferiu	 ofender	 os	 angolanos	
com	o	 seu	desprezo	pela	Consti-
tuição.	Tal	como	tem	feito	ao	lon-
go	dos	últimos	33	anos!

Veio	dizer	arbitrariamente	que	
o	discurso	que	fez	num	outro	dia	
e	num	outro	lugar,	a	propósito	de	
um	outro	evento,	fica	já	a	mensa-
gem	 que	 a	 Constituição	 	manda	
dirigir	ao	País.

No	dia	15	de	Outubro,	o	Presi-
dente	 dos	 Santos	 escreveu	 outra	
Constituição,	 a	 dele.	Não	 respei-
tou	 o	 lugar	 para	 dirigir	 a	 men-
sagem	 ao	 País:	 decidiu	 dirigir	 a	
mensagem	 na	 Praça	 da	 Repúbli-
ca,	e	não	na	Assembleia	Nacional.	
Não	respeitou	o	conteúdo:	decidiu	
falar	 da	 sua	putativa	 eleição,	 das	
eleições	 anteriores,	 da	 cerimónia	
de	 investidura	que	 ele	organizou	

e	da	sua	campanha	eleitoral.
E	 não	 respeitou	 o	 dia	 para	

dirigir	 a	 mensagem	 ao	 País:	 a	
Constituição	manda-lhe	dirigir	a	
mensagem	no	dia	da	abertura	do	
ano	parlamentar	que,	nos	termos	
do	seu	artigo	157,	é	no	dia	15	de	
Outubro.	 	 	O	Presidente	 diz	 que	
dirigiu	a	mensagem	no	dia	26	de	
Setembro.		

Portanto,	mais	uma	vez,	o	Pre-
sidente	 José	 Eduardo	 dos	 Santos	
agrediu	a	Constituição.	Agrediu	o	
Estado	 e	ofendeu	o	Estado	 sobe-
rano	em	Angola.

Todavia,	 o	 Estado	 angolano	
tem	 vários	 meios	 de	 garantia	 e	
institutos	de	defesa	da	sua	Cons-
tituição.	 De	 um	 modo	 geral,	 as	
garantias	 de	 existência	 da	Cons-
tituição	 consistem	 (1)	 na	 vincu-
lação	 de	 todos	 os	 poderes	 públi-
cos	 –	 incluindo	 o	 Presidente	 da	
República	–	à	Constituição;	e	 (2)	
na	existência	de	competências	de	
controlo,	 políticas	 e	 jurisdicio-
nais,	 do	 cumprimento	 da	 Cons-
tituição.

O	 Estado	 constitucional	 de-
mocrático	 atribui	 uma	 das	 com-
petências	de	controlo	político	do	
cumprimento	 da	 Constituição	
à	 oposição.	 Cabe-nos,	 assim,	 no	
exercício	 do	 direito	 democráti-
co	 de	 oposição,	 dirigir	 ao	 País	 a	
nossa	mensagem	 sobre	 o	 discur-

so	sobre	o	estado	da	Nação	que	o	
Senhor	 Presidente	 da	 República	
diz	 ter	 proferido	 no	 acto	 da	 sua	
investidura.

Em	síntese,	no	dia	26	de	Setem-
bro,	ouvimos	o	senhor	Presidente	
da	 República	 dizer	 que	 ia	 com-
prometer-se	em:		

•	 Manter	 a	 paz,	 aprofundar	 a	
democracia;

•	Prosseguir	com	dinamismo	a	
reconstrução	e	o	desenvolvimen-
to	das	infra-estruturas;

•	Dedicar	mais	recursos	a	me-
lhoria	 das	 condições	 sociais	 das	
pessoas,	 famílias,	 especialmente	
daquelas	que	têm	pouco,	ou	quase	
nada	para	sobreviverem;

•	Valorizar	mais	os	quadros	na-
cionais	e	os	recursos	naturais	que	
o	país	tem	para	aumentar	a	rique-
za	nacional	e	fazer	Angola	crescer	
mais	e	distribuir	melhor;

•	 Cooperar	 com	 todos	 os	 paí-
ses	e	pugnar	por	um	mundo	mais	
justo	e	em	paz;

•	Contar	com	a	força	e	a	consci-
ência	patriótica	da	juventude	an-
golana	como	aliada	do	Executivo	
na	 concretização	 destas	 tarefas	
para	fazer	de	Angola	um	bom	lu-
gar	para	viver;	e

•	Servir	a	Nação	com	lealdade.
Com	relação	ao	primeiro	com-

promisso,	«Manter	a	paz,	aprofun-
dar	 a	 democracia»,	 o	 presidente	
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disse,	 logo	no	 início,	que	estava	a	
ser	empossado	«em	conformidade		
com	os	resultados	das	Eleições	Ge-
rais	do	passado	dia	31	de	Agosto,	e	
nos	termos	do	artigo	114	da	Cons-
tituição	da	República...»

Bom,	isto	é	o	que	o	Presidente	
diz.	Mas	na	realidade,	não	houve,	
em	nenhum	dos	dezoito	círculos	
provinciais	 do	 país,	 apuramento	
da	 vontade	 dos	 eleitores,	 para	 se	
poder	determinar	de	facto,	a	par-
tir	 da	 contagem	 física	 das	 actas	
das	mesas	de	 voto,	 como	manda	
a	 lei,	 	 	 quem	 foi	 o	 candidato	 es-
colhido	pelo	povo	para	 governar	
Angola	nos	próximos	cinco	anos.

De	acordo	com	os	próprios	do-
cumentos	da	Comissão	Nacional	
Eleitoral,	foi	Luanda	quem	proce-
deu	 ao	 “apuramento	 provincial”	
de	cada	uma	das	províncias	e	foi	
Luanda	quem	ditou	os	resultados	
para	 cada	 uma	 delas.	 Os	 Plená-
rios	 das	 CPE’s	 receberam	 esses	
resultados	 já	 «apurados»,	 intro-
duziram	 ligeiras	 modificações	
resultantes	 da	 reapreciação	 dos	
boletins	 de	 voto	 considerados	
nulos	 e	 daqueles	 em	 relação	 aos	
quais	 tinha	 havido	 reclamações,	
e,	no	fim,	assinaram	as	actas	res-
pectivas,	também	produzidas	por	
Luanda.		

Não	 houve,	 portanto,	 apura-
mento	provincial	efectuado	pelos	
Plenários	das	Comissões	Provin-
ciais	Eleitorais,	com	base	nas	ac-
tas	das	operações	eleitorais,	como	
manda	a	Lei.	

Os	 resultados	 provinciais	 fo-
ram	 ditados	 por	 Luanda,	 trans-
portados	 para	 as	 províncias	 por	
mensageiros	 especiais	 e	 assumi-
dos	pelas	províncias,	formalmen-
te,	 em	 reuniões	 próprias,	 como	
atestam,	 por	 exemplo,	 as	 respec-
tivas	actas.

Como	não	há	fraudes	perfeitas,	
os	 seus	 autores	 deixam	 sempre	
uma	 pista.	 No	 caso,	 as	 próprias	
actas	das	províncias.	Foram	todas	
feitas	por	computador,	a	partir	do	
mesmo	arquivo,	num	formato	di-
ferente	 daquele	 que	 foi	 aprovado	
pelo	Plenário	da	CNE.	

A	 acta	 da	 reunião	 realizada	
pela	 CPE	 do	 Kuando	 Kubango,	
por	exemplo,		diz	claramente	que	
os	 dados	 foram	 fornecidos	 por	
Luanda.	 Vou	 ler	 uma	 passagem	
desta	Acta:	

“...O	 Plenário	 desta	 CPE/KK,	
reunido	 aos	 5	 de	 Setembro	 de	
2012,	na	sala	que	albergou	o	Cen-
tro	de	Escrutínio	Provincial,	com	
a	 finalidade	 de	 se	 corrigir	 as	 di-
versas	 actas	 das	 assembleias	 de	
voto	 da	 província,	 conforme	 re-
latório	de	incidências	e	mesas	por	
se	 gravar,	 fornecido	 pelo	 Centro	
de	Escrutínio	Nacional...”

	 As	 outras	 também	 têm	 um	
detalhe	 peculiar:	 as	 reuniões	 de	
apuramento	 de	 centenas	 de	 mi-
lhares	 de	 actas	 terminaram	 à	
mesma	hora	em	que	começaram.

•	No	Kwanza	Sul,	o	apuramen-
to	 das	 actas	 teria	 começado	 às	
14H14	 e	 terminado	 às	 14H14	 do	

dia	6	de	Setembro.	
•	Na	Huila,	o	 apuramento	das	

actas	 teria	 começado	 às	 11H34	 e	
terminado	 às	 11H34	do	dia	 6	 de	
Setembro.	

•	 No	 Cunene,	 o	 apuramen-
to	 das	 actas	 teria	 começado	 às	
18H25	e	terminado	às	18H25.	

•	 Em	 Cabinda,	 o	 apuramen-
to	 das	 actas	 teria	 começado	 às	
18H09	 e	 terminado	 às	 18H09	do	
dia	4	de	Setembro.

•	 Em	 Luanda,	 o	 apuramen-
to	 das	 actas	 teria	 começado	 às	
16H46	 e	 terminado	 às	 16H46	do	
mesmo	dia	6	de	Setembro.

Foi	assim	em	todos	os	círculos	
provinciais.	 Ou	 seja:	 as	 Comis-
sões	 Provinciais	 Eleitorais	 não	
abriram	 os	 envelopes	 lacrados	
contendo	 as	 actas	 das	 operações	
eleitorais,	 para,	 a	 partir	 delas,	 e	
só	 com	 base	 nelas,	 apurar	 o	 nú-
mero	 total	 de	 votos	 obtidos	 por	
cada	 lista,	 procedendo	 assim	 ao	
apuramento	provincial	definitivo,	
como	 estabelecem	o	nº	 1	 do	 art.	
126º	e	o	art.	128º	da	LOSEG.	

Não	tendo	sido	computadas	as	
actas	 de	 operações	 eleitorais	 in-
dividualizadas	 de	 cada	 mesa	 de	
voto,	então,	não	houve	apuramen-
to	definitivo,	porque	só	com	base	
no	apuramento	definitivo	é	que	se	
pode	 distribuir	mandatos	 e	 pro-
clamar	o	Presidente	da	República.	

É	também	esta	a	 interpretação	
que	o	Tribunal	Constitucional	faz	
da	Constituição	e	da	Lei.	No	seu	
Acórdão	 nº	 224/2012,	 de	 18	 de	

Setembro	 de	 2012	 (págs.	 16,	 17),	
o	 Tribunal	 Constitucional	 con-
firma	o	entendimento	da	UNITA	
nos	seguintes	termos:	

«O	apuramento	definitivo,	nos	
termos	da	lei,	e	que	serve	de	base	
à	conversão	de	votos	em	assentos	
parlamentares	é	o	que	é	 feito	ex-
clusivamente	 com	base	nas	 actas	
das	operações	eleitorais	contabili-
zados	em	cada	círculo	provincial	
e	 posteriormente	 na	 CNE	 para	
o	 cômputo	 nacional.	 Ainda	 que	
pudessem	ter	sido	cometido	erros	
de	transcrição	das	actas	das	ope-
rações	eleitorais	para	as	actas	sín-
tese,	esses	erros	não	afectam	nem	
prejudicam	o	apuramento	defini-
tivo	que	é	feito	com	base	nas	actas	
de	operações	eleitorais	individua-
lizadas	de	cada	mesa	de	voto».	

Se	não	houve	apuramento	com	
base	nas	actas	das	operações	elei-
torais,	 as	 únicas	 válidas	 para	 o	
efeito,	então,	não	é	verdade	que	o	
candidato	José	Eduardo	dos	San-
tos,	 foi	 eleito	 e	 «empossado	 em	
conformidade		com	os	resultados	
das	 Eleições	 Gerais	 do	 passado	
dia	31	de	Agosto»,	porque	não	foi.

Também	 não	 é	 verdade	 que	 o	
candidato	José	Eduardo	dos	San-
tos	 foi	 empossado	 «nos	 termos	
do	artigo	114	da	Constituição	da	
República...»,	porque	esta	disposi-
ção	manda	empossar	o	Presidente	
eleito	 até	 15	dias	 após	 a	publica-
ção	 oficial	 dos	 resultados	 eleito-
rais	definitivos.

Ora,	 não	 há	 resultados	 eleito-
rais	definitivos	apurados	nos	ter-
mos	da	Lei.	E	os	divulgados	como	
definitivos	 foram-no	no	dia	 7	de	
Setembro.	 O	 empossamento	 de-
veria	ocorrer	até	ao	dia	22!	E	não	
foi.	

O	Presidente	disse	também	que	
«o	 país	 já	 realizou	 duas	 outras	
eleições	democráticas	e	multipar-
tidárias,	em	que	uma	clara	maio-
ria	 votou	 a	 favor	 do	MPLA	 e	 do	
seu	líder».	

Isto	 também	 não	 é	 verdade,	
porque	Angola,	infelizmente	ain-
da	 não	 realizou	 uma	 só	 eleição	
democrática.	Nunca	houve	igual-
dade	de	tratamento	para	todos	os	
concorrentes.	

Em	todas	as	eleições,	a	comuni-
cação	social	pública	jogou	a	favor	
de	 um	 Partido.	 Nunca	 houve,	 e	
não	 há	 ainda	 o	 ambiente	 demo-
crático	 para	 a	 realização	 de	 elei-
ções	democráticas.		

Mais	 uma	 vez,	 o	 cidadão	 José	
Eduardo	dos	Santos,	atentou	con-
tra	 a	 paz	 e	 contra	 a	 democracia,	
quer	como	Presidente	da	Repúbli-
ca,	quer	como	candidato.

Sabemos	 que	 utilizou	 os	 fun-
dos	públicos	para	construir	a	Ci-
dade	do	Kilamba	e	que	está	a	uti-
lizar	os	apartamentos	no	Kilamba	
para	 fins	 privados,	 ligados	 à	 sua	
campanha	 eleitoral,	 como	 forma	
de	agradecer	«a	todos	aqueles	que	
lhe	 ajudaram	 durante	 a	 campa-
nha	eleitoral».

A	lei	não	lhe	permite	fazer	isso.	■

N
o	 dia	 26	 de	 Setembro,	 os	 an-
golanos	 ouviram	 as	 mesmas	
promessas	 de	 30	 anos	 atrás!	 O	
Presidente	 disse-nos	 	 ser	 sua	

prioridade	 «aprofundar»	 a	 democracia	 e	
garantir	a	liberdade	de	expressão	e	de	cria-
ção,	a	igualdade	de	oportunidades	e	a	jus-
tiça	social.

Certo.	 Mas	 a	 democracia	 não	 se	 apro-
funda	sem	prática.	Tal	como	um	músculo	é	
a	prática	diária	que	fortalece	a	democracia.	
Mas	para	ser	praticada,	ela	precisa	de	exis-
tir:	nos	partidos	políticos,	na	Administra-
ção	Pública	e	na	sociedade.		

Desde	 1992	 que	 o	 Presidente	 fala	 em	
«aprofundar»	 o	 que	não	 existe.	Não	pode	
haver	democracia	enquanto	não	houver	li-
berdade	 de	 expressão,	 igualdade	 de	 opor-
tunidades	de	acesso	à	riqueza	e	pluralismo	
na	 titularidade	e	nos	conteúdos	da	comu-
nicação	social.	

Para	 haver	 democracia,	 senhor	 Presi-
dente,	a	Cidade	Alta	deve	deixar	de	utilizar	
os	dinheiros	públicos	para	monopolizar	 a	
economia.	Não	pode	haver	democracia	en-
quanto	 a	 economia	do	País	 for	 dominada	
por	uma	só	família	ou	por	membros	de	um	
só	Partido.

Não	 pode	 haver	 democracia,	 enquanto	
os	donos	da	comunicação	social	são	pesso-
as	da	mesma	família	política.		

Não	 pode	 haver	 democracia	 enquanto	
para	 se	 ter	 negócios,	 ou	 ser	 consultor	 do		

Presidente,	na	terra	do	seu	nascimento,	os	
cidadãos	têm	de	negar	a	sua	identidade	po-
lítica,	serem	humilhados	e	fazer	o	papel	de	
lacaios,	tal	como	os	colonos	faziam	com	os	
renegados	indígenas.

Não	pode	haver	democracia	enquanto	a	
Administração	eleitoral	e	os	Tribunais	não	
forem	 de	 facto	 independentes.	 É	 preciso	
que	 o	 País	 se	 liberte	 dessas	 amarras	 para	
que	os	angolanos	possam	saborear	a	verda-
deira	 liberdade,	 beneficiar	dos	dividendos	
da	 paz	 e	 construir	 a	 democracia!	 	 Se	 isso	

não	acontecer,	então	saibamos	que	a	cons-
ciência	 patriótica	 da	 juventude	 angolana	
fará	ressurgir	o	espírito	do	processo	dos	50.	
São	os	jovens	que	irão	quebrar	essas	amar-
ras	da	nova	ditadura.	A	juventude	irá	criar	
uma	nova	agenda.	Ela	anseia	por	quem	lhes	
mostre	um	rumo	seguro	para	o	seu	futuro.	

Prezados	compatriotas:
Ouvimos	ainda	o	Senhor	Presidente	da	

República	afirmar	que	«a	consolidação	do	
Estado	 e	 das	 suas	 instituições	 apresenta-
-se,	neste	contexto,	como	a	garantia	da	es-

tabilidade	política,	da	paz	e	das	liberdades	
democráticas».	Que	assim	seja,	senhor	Pre-
sidente.	Porque	aqui,	desta		Tribuna	quere-
mos	afirmar	que	o	povo	angolano	já	não	irá	
permitir	a	consolidação	de	mais	uma	dita-
dura	em	Angola.	O	Estado	actual	ainda	não	
é	democrático.	É	autoritário	e	como	tal	não	
garante	as	liberdades	democráticas.		

Onde	estão	os	jovens	Alves	Kamulingui	
e	Isaias	Kassule?	Não	seria	oportuno	o	se-
nhor	 Presidente	 dizer	 alguma	 coisa	 sobre	
estes	dois	jovens?	Quantos	jornais	diários,	

Democracia não se aprofunda sem prática 
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o	Estado	promove	para	garantir	o	pluralis-
mo	de	 expressão	política?	Que	 estado	de-
mocrático	tem	uma	Administração	Pública	
partidarizada?

Que	Estado	democrático	é	este	que	não	
consegue	 combater	 a	 corrupção,	porque	 é	
ele	mesmo	que	promove	a	corrupção	e	fun-
da-se	na	corrupção?		

Que	estado	democrático	é	este	que	pro-
move	 monopólios	 entre	 os	 membros	 das	
mesmas	famílias	para	controlar	os	preços	e	
aprofundar	as	desigualdades?		

As	 principais	 instituições	 desse	 Esta-
do	 são	 pelo	 desrespeito	 da	 Constituição,	
pela	corrupção,	pela	pobreza	dos	cidadãos,	
pelos	 monopólios,	 pelo	 nepotismo,	 pela	
exclusão.	Como	poderão,	«garantir	a	esta-
bilidade	política,	a	paz	e	as	 liberdades	de-
mocráticas».	

Angolanas	e	angolanos:
Faz	 pouco	 sentido	 falar-se	 de	 uma	

“Agenda	 2025”	 a	 ser	 implementada	 pelo	
MPLA,	se	depois	de	37	anos	de	governação,	
este	Partido	ainda	não	conseguiu	resolver	o	
problema	da	água.

Ainda	não	 foi	capaz	de	apresentar	uma	
carteira	de	projectos	estruturantes	para	ga-
rantir	água	potável	e	energia	para	as	famí-
lias	angolanas.		

A	 propósito,	 sou	 da	 opinião	 que	 ago-
ra	 que	 as	 eleições	 já	 passaram,	 o	MPLA	
e	 o	 senhor	 Presidente	 José	 Eduardo	 dos	
Santos,	deviam	pelo	menos	pedir	descul-
pas	 ao	 Povo	 Angolano	 pelas	 inverdades	
que	 semearam	 na	 campanha.	 Se	 	 é	 ver-
dade	 que	 o	 problema	 da	 falta	 da	 água	 e	
da	energia	resulta	da	falta	de	chuvas	que	
não	 caíram	 no	 período	 anterior,	 então	
quando	na	 campanha	 eleitoral	 andaram	
a	pregar	que	haveria	mais	água	potável	e	
mais	energia,	já	sabiam	que	os	rios	não	ti-

nham	caudal	suficiente	para	abastecer	as	
barragens	e	os	sistemas	de	abastecimento	
de	 água.	 Então	 significa	 que	 andaram	 a	
enganar	o	Povo.	Se	não	sabiam,	então	de-
viam	confessar	a	sua	incompetência,	por-
que	isto	seria	de	prever.	E	se	essas	expli-
cações	todas	dos	auxiliares	dos	auxiliares	
do	 senhor	Presidente	não	correspondem	
à	verdade,	como	também	se	houve	de	vá-
rios	círculos,	não	seria	esta	oportunidade	
para	o	senhor	Presidente,	com	a	respon-
sabilidade	 que	 tem,	 dar	 uma	 explicação	
que	 convença	 os	 cépticos?	 Ou	 isto	 tudo	
não	conta	porque	a	água	nunca	faltou	na	

Cidade	Alta?
A	democracia	 só	 triunfará	 se	 a	Consti-

tuição	for	respeitada	e	o	autoritarismo	dei-
xar	de	existir	na	prática.

A	paz	e	a	estabilidade	só	estarão	garan-
tidas	 se	 as	 fraudes	 eleitorais	 acabarem	 e	 a	
legitimidade	governativa	resultar	de	proces-
sos	eleitorais	justos	e	transparentes,	e	não	de	
manipulações	da	democracia	e	das	institui-
ções.	Não	fosse	a	contenção	e	responsabili-
dade	da	UNITA	já	 teria	havido	acontecido	
em	 Angola	 novas	 situações	 complicadas,	
pois	 ninguém	mais	 duvida	 da	 origem	 das	
maiorias	actuais	que	têm	governado	o	País.	

O	 crescimento	 económico	 só	 será	 sus-
tentável	a	 longo	prazo	se	 se	basear	no	co-
nhecimento	e	no	desenvolvimento	humano	
da	maioria,	e	não	nos	minerais	ou	na	cor-
rupção	de	uma	minoria.	

De	 187	 países	 com	 dados	 comparáveis,	
Angola	 está	 no	 148º	 lugar	 de	 acordo	 com	
os	Indicadores	Internacionais	de	desenvol-
vimento	Humano	da	Nações	Unidas.	Num	
país	potencialmente	rico,	o	povo	ainda	luta	
com	dificuldades	enormes	para	a	satisfação	
de	necessidades	mais	elementares.	

De	 acordo	 com	 a	 SADC,	 apoiada	 nos	
dados	da	FAO,	 em	Angola,	 cerca	de	65	%	
da	população	vive	com	menos	de	2	dólares	
por	dia.	O	combate	à	pobreza,	constituiu-
-se	numa	batalha	transversal	envolvendo	a	
busca	da	educação	de	qualidade,	da	saúde,	
da	habitação,	do	emprego,	e	da	necessidade	
de	resolução	de	problemas	ligados	à	neces-
sidades	básicas	como	a	água,	e	a	luz.

O	recurso	à	produção	interna	traria	muitas	
vantagens	 como	 o	 emprego,	 segurança	 ali-
mentar,	crescimento	dos	padrões	de	vida	e	de	
renda,	promoção	da	indústria,	descongestio-
namento	das	principais	cidades	e	aumento	da	
competição	no	mercado.	A	agricultura	seria	
um	dos	sectores	com	capacidade	de	empregar	
muitos	cidadãos,	para	além	de	fixá-los	à	ter-
ra.	Porém	o	regime	não	tem	políticas	para	o	
efeito.	Dos	cerca	de	30	milhões	de	hectares	de	
área	cultivável,	o	regime	explora	apenas	qua-
tro	milhões.	A	SADC	recomenda	a	disponi-
bilização		de	10	%	do	PIB	no	quadro	da	OGE,	
mas	o	regime	cede	apenas	3%.

A	riqueza	de	alguns	estará	melhor	pro-
tegida	se	a	pobreza	da	maioria	for	aliviada	
e	a	solidariedade	social	e	a	genuína	recon-
ciliação	 nacional	 forem	 instituídas	 como	
prioridades	de	uma	verdadeira	Agenda	Na-
cional	de	Consenso.	■

Uma leitura ao discurso 
do líder do Galo Negro 

Albano Pedro
	
	

O 
discurso	 sobre	 o	 «Estado	 da	
Nação»	 apresentado	 por	 Isaías	
Samakuva	 (IS),	 presidente	 da	
UNITA,	 inaugura	 um	 impor-

tante	 momento	 de	 actuação	 estratégica	
desse	importante	partido	político	e	da	pró-
pria	Oposição.	Esse	momento	é	perceptível	
pelo	facto	do	discurso	ser	apresentado	em	
nome	da	Oposição,	procurando	desta	 for-
ma	 reagir	 à	 omissão	 constitucional	 pro-
tagonizado	 pelo	 Presidente	 da	 República	
(PR),	na	sua	qualidade	de	Chefe	de	Estado,	
aquando	 da	 abertura	 da	 3.ª	 legislatura	 da	
Assembleia	Nacional.	

O	 presidente	 da	 UNITA	 agiu	 com	 um	
certo	sentido	de	oportunidade	política,	que	
se	 traduziu	 numa	 visão	 proactiva	 de	 fa-
zer	política,	 já	que	 soube	 tirar	dividendos	
da	omissão	do	seu	adversário	político.	Ou	
seja,	 a	 oposição	 política	 começou	 a	 inau-
gurar	uma	nova	era	de	fazer	política,	abor-

dando	questões	novas	ou	alheias	à	agenda	
política	do	partido	da	situação	e	outros	as-
suntos	que	tenham	sido	propositadamente	
omissos.	 Atitude	 contrária	 ao	 hábito	 pela	
mera	contradição	(Jonas	Savimbi	chamou-
-lhe	oposição	sistemática)	ou	pelo	discurso	
reactivo	a	que	a	oposição	vem	habituando	
o	eleitorado	desde	1992.	Esta	nova	postura	
acabou	por	 revelar	uma	 certa	maturidade	
política.	De	todo	modo,	o	sentido	de	opor-
tunidade	política	desta	intervenção	eleva	a	
qualidade	política	da	oposição	nos	termos	
em	já	referidos.			

São	recorrentes	os	pontos	da	agenda	do	
MPLA	que	fazem	os	motivos	interventivos	
da	 oposição	 política.	 IS	 ataca	 os	 proble-
mas	 sociais	 e	 económicos	 mal	 resolvidos	
ou	mesmo	não	 resolvidos.	Com	um	certo	
sentido	de	pátria,	exorta	o	PR	a	revelar-se	
consentâneo	com	o	seu	discurso	proferido	
no	acto	da	investidura	em	que	se	propõe	a	
governar	para	todos	os	angolanos.	Aqui,	IS	
exorta	o	esforço	do	PR	para	uma	governa-
ção	 realmente	 virada	 para	 os	 angolanos,	

independentemente	da	 sua	 cor	partidária,	
e	nisto	pede	que	seja	vista	a	questão	do	sa-
lário	 mínimo	 nacional,	 o	 pagamento	 das	
pensões	 atrasadas	 dos	 militares	 reforma-
dos.

Não	menos	 importante	 é	 o	 facto	de	 ele	
exortar	o	PR	para	que	este	ajude	a	pôr	fim	
à	intolerância	política	alimentada	pela	falta	
de	 transparência	 na	 gestão	 dos	 interesses	
do	Estado,	e	não	se	esquece	de	apelar	para	
que	coloque	fim	à	corrupção	crónica	e	ge-
neralizada.	

De	forma	muito	particular,	IS	insurge-se	
contra	o	problema	do	fornecimento	da	água	
e	da	luz,	com	uma	minúcia	que	faz	revelar	a	
falta	de	seriedade	do	MPLA	em	resolver	os	
problemas	nacionais	nesse	particular.	

Trata-se	 em	 parte	 de	 um	 discurso	 des-
construtivo	que,	na	verdade,	deveria	 ter	o	
mérito	 de	 reconhecer	 algum	 esforço	 polí-
tico	já	feito,	ainda	que	insignificante	diante	
de	miríade	de	problemas	que	os	angolanos	
enfrentam.	Assim,	não	deixa	de	ser	um	si-
nal	do	hábito	pela	oposição	sistemática	que	

esperamos	ver	ultrapassado	a	partir	desta	
legislatura.	

Com	o	seu	discurso,	o	 líder	da	UNITA	
procura	 refrescar	 a	 memória	 do	 MPLA	
para	 que	 este	 partido	 encontre	 as	 verda-
deiras	 soluções	políticas	 e	 económicas,	de	
acordo	com	as	promessas	eleitorais.			

		O	líder	da	UNITA	dedica	um	conside-
rável	 tempo	às	questões	eleitorais	e,	como	
não	 devia	 deixar	 de	 ser,	 apresenta-se	 in-
conformado	com	os	seus	resultados	e	como	
decorreu	o	processo	 .	Mas	no	meio	disso,	
deixa	 transparecer	 uma	 certa	 mea	 culpa	
atribuível	 à	 oposição,	 quer	 no	 processo	
preparatório	quer	no	processo	 executório.	
Afinal,	os	resultados	assim	produzidos	fo-
ram	todos	previsíveis,	para	além	de	que	a	
legislação	 que	 a	 suportou	 foi	 basicamen-
te	 aprovada	com	o	beneplácito	da	própria	
oposição,	independentemente	das	inconve-
niências	 que	 entremearam	 todo	o	proces-
so.	Se	não	é	desta	vez	que	a	oposição	se	vai	
impor	contra	o	procedimento	fraudulento	
registado	pelo	menos	fica	a	lição	e	o	dever	
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de	melhores	as	performances	polí-
ticas	ao	longo	desta	legislatura.

	 IS	 ataca,	 na	 sua	 alocução	 os	
problemas	 económicos	 da	 gover-
nação	do	MPLA,	embora	apresen-
te	timidamente	algumas	soluções.	

No	entanto,	tem	sido	vicioso	no	
discurso	dos	partidos	da	oposição		
a	sua	incapacidade	de	abordagem	
sobre	 os	 problemas	 da	 economia	
nacional,	 numa	 perspectiva	 de	
calamidade	 nacional.	Ou	 seja,	 os	
partidos	políticos	de	uma	manei-
ra	 geral	 raramente	 relacionam,	
o	 desenvolvimento	 da	 dimensão	
política	 do	Estado	 (Direito	 e	De-
mocracia)	 com	 a	 dimensão	 eco-
nómica	 (Economia	de	mercado	 e	
livre	 iniciativa	 privada),	 tornado	
esta	ligação	tão	necessária	quanto	
à	ligação	entre	a	planceta	e	o	bebé,	
em	nome	da	 sobrevivência	 deste.	
Tão	crucial	é	que	se	devolva	à	eco-
nomia	nacional	ao	sector	privado	
com	 todas	 as	 reformas	 que	 este	
processo	 recomenda	 que	 nunca	
falaremos	em	Estado	de	Direito	e	
Democrático	 se	 isto	 não	 aconte-
cer.	O	que	o	líder	da	UNITA	pro-
curou	verter	de	 forma	aérea	 foi	o	
«sequestro»	da	economia	nacional	
por	algumas	famílias	que	fazem	o	
uso	do	erário	público.	O	que	é	mi-
nimizar	o	problema	de	fundo	que	
subjaz	à	economia	nacional.

	O	grande	problema	da	econo-
mia	nacional	é	que	ela	precisa	ser	
devolvida	ao	sector	privado,	para	
que	 os	 angolanos	 iniciem	 uma	
verdadeira	 era	 de	 reformas	 po-
líticas	 e	 económicas,	 em	 prol	 do	
bem-estar	de	todos.	

Contrariamente	 ao	modelo	 es-
tatizado	 da	 economia	 que	 vive-
mos	em	que	apenas	uns	 têm	tido	
acesso	 às	 oportunidades	 por	 ela	
gerada	afastando	toda	uma	maio-
ria	de	angolanos	dela.	As	reformas	
que	 devem	 levar	 a	 transferência	
da	 economia	 ao	 sector	 privado	
devem	ser	abertamente	descrimi-
nadas	por	 áreas	 e	 agregados	 eco-
nómicos,	 para	 que	 todos	 saibam	
a	cadeia	de	problemas	e	mecanis-
mos	que	têm	estado	a	emperrar	a	
economia	angolana.	

Não	basta	acusar	as	famílias	de	
uso	de	capitais	públicos	e	nem	de-
vemos	 atracar	 o	 barco	 das	 novas	
reivindicações	no	porto	da	pobre-
za	extrema	e	da	falta	de	acesso	ao	
erário	 público.	 Discursos	 assim	
facilmente	 descambam	 no	 popu-
lismo	de	que	os	cidadãos	sérios	e	
comprometidos	com	a	reconstru-
ção	da	nação	estão	fartos.		

Visão metódica 

	Os	 líderes	 da	 oposição	 devem	
ter	 uma	 visão	 metódica	 e	 bem	
estruturada	sobre	as	 soluções	ne-
cessárias	 à	 economia	nacional.	A	
abordagem	 sobre	 as	 questões	 fis-
cais,	cambiais,	comerciais	ou	mo-
netárias	 devem	 ser	 apresentadas	
na	 cadeia	 que	 elas	 recomendam,	
quando	 se	 analisa	 o	 fenómeno	
económico.

	 A	 política	 de	 emprego	 e	 de	

segurança	 social,	 a	 política	 de	
desenvolvimento,	 quer	 de	 infra-
-estruturas	 quer	 social,	 deve	 ser	
esmiuçada	 para	 uma	 clara	 com-
preensão	de	todos.	

Os	 angolanos	 devem	 perceber	
que	 as	 empresas	públicas	não	 es-
tratégicas	 devem	 ser	 privatizadas	
e	 que	 grande	 parte	 das	 empresas	
públicas	 representa	despesas	des-
necessárias	para	o	Estado;	os	an-
golanos	 devem	 também	 perceber	
que	 quando	 se	 diz	 que	 o	 sector	
bancário	 nacional	 está	 em	 cres-
cimento,	sendo	uma	falsa	consta-
tação,	porque	não	existe	um	mer-
cado	 de	 capitais	 que	 impulsione	
o	 sistema	 financeiro	 privado	 de	
forma	 sustentada	 em	 toda	 a	 eco-
nomia	e	que	o	crescimento	do	sec-
tor	 financeiro	 esta	 ligado	 apenas	
a	economia	pública;	os	angolanos	
devem	 perceber	 que	 não	 existem	
fontes	 de	 enriquecimentos	 lícitos	
na	 economia,	 porque	 os	 salários	
são	míseros,	as	rendas	pouco	prós-
peras	e	as	heranças	superavitárias	
inexistentes;	 os	 angolanos	 devem	
perceber	 que	 o	 fornecimento	 re-
gular	 de	 água	 e	 de	 energia	 eléc-
trica	é	 fundamental	para	o	 início	
do	 processo	 de	 desenvolvimento	
económico	e	que	o	sector	privado	
deve	ser	chamado	a	explorar	este	
sectores	em	substituição	do	Esta-
do.	

Em	relação	à	economia	o	assun-
to	 deve	 ser	 detalhado,	 por	 repre-
sentar	 a	 exposição	 do	 verdadeiro	
problema	 de	 desenvolvimento	
dos	 angolanos.	 É	 desta	 maneira	
que	a	oposição	deverá	atrair	para	

o	 terreno	 da	 seriedade	 política,	
angolanos	 presos	 no	 pântano	 do	
cepticismos,	muito	dos	quais	pro-
tagonizaram	a	alarmante	onda	de	
abstenção	 nas	 eleições	 de	 31	 de	
Agosto.				

	 	 Compreende-se	 que	 o	 dis-
curso	 sobre	 os	 factores	 e	 dados	
da	 economia	 não	 seja	 suficiente-
mente	 permeável	 para	 o	 ambien-
te	 político	 geralmente	 habituado	
ao	 discurso	 demagógico,	 porém	
é	urgente	a	percepção	política	do	
quadro	 estratégico	 que	 represen-
ta	o	discurso	estruturado	sobre	a	
economia	nacional.		

	Dizer	que	os	estrangeiros	domi-
nam	 a	 economia	 nacional	 é	 uma	
verdade	 incontornável,	mas	 trazer	
este	debate	em	termos	de	falhas	de	
governação	pode	provocar	o	perigo	
da	xenofobia	pela	má	compreensão	
das	reivindicações	inerentes	ao	dis-
curso	assim	apresentado.	É	preciso	
que	a	questão	dos	estrangeiros	seja	
sempre	 abordada	 com	 o	 devido	
reconhecimento	 do	 seu	 papel	 na	
economia	 nacional.	 Porque	 os	 es-
trangeiros	 apenas	 tiram	 proveito	
de	 oportunidades,	 tal	 como	 o	 IS	
reconhece	 no	 seu	 discurso.	Deve-
mos	 ter	 o	 justo	 receio	 de	 termos	
os	 estrangeiros	 contra	 o	 discurso	
da	 oposição	 se	 este	 discurso	 tiver	
laivos	de	patriotismo	radical	ou	de	
nacionalismo	extremista.	Nos	dias	
que	 correm,	 em	 que	 a	 globaliza-
ção	 é	moeda	 corrente,	 os	 capitais	
e	 os	 interesses	 circulam	 por	 uma	
economia	mundial	onde	a	palavra	
«estrangeiro»	 é	 obrigatório	 numa	
perspectiva	de	economia	interna.	

Na	abordagem	política	da	par-
ticipação	 de	 estrangeiros,	 é	 ne-
cessário	 reconhecer	 o	 seu	 papel	
no	 desenvolvimento	 de	 Angola,	
revelar	a	visão	sobre	as	oportuni-
dades	que	os	mesmos	têm	em	prol	
do	estabelecimento	de	um	Estado	
de	Direito	e	Democrático.

	Os	estrangeiros	precisam	saber	
sobre	 as	 reformas	no	 sector	 judi-
cial	 para	que	 se	 sintam	encoraja-
dos	 a	 incrementar	 os	 seus	 inves-
timentos	 no	 território	 nacional;	
precisam	saber	 sobre	as	 reformas	
no	sector	empresarial	para	que	se	
sintam	encorajados	a	fazer	perma-
necer	os	 lucros	das	suas	activida-
des	na	economia	nacional.	É	este	o	
discurso	oportuno	para	os	estran-
geiros	quem	bem	 são	necessários	
para	futuras	parcerias	estratégicas	
num	Estado	bem	governado.				

		É	inteligente	a	percepção	sobre	
o	 papel	 reivindicativo	 da	 juven-
tude	 no	 quadro	 actual	 de	 gover-
nação.	A	juventude	percebe	que	a	
governação	contraria	os	seus	inte-
resses	quando	não	realiza	os	mais	
elementares	 anseios	 económicos	
e	 sociais	 desta	 camada	 social	 in-
tegrada	 pela	maioria	 esmagadora	
dos	angolanos.	Se	JES	não	imple-
menta	o	«famoso»	diálogo	com	a	
juventude	e	não	apresenta	melho-
rias	 significativas	 neste	 mandato	
que	 iniciou	 arrisca-se	 a	 assumir	
uma	verdadeira	 revolta	 com	pro-
porções	 apocalípticas	 para	 a	 sua	
governação.	Os	sinais	 foram	bem	
visíveis	ao	longo	do	mandato	pas-
sado	 e	 está	 claro	 que	 o	 sentido	
de	maturidade	 da	 juventude	 está	

mais	do	que	provado.	O	sector	in-
telectual	 da	 nossa	 sociedade	 está	
farto	 de	 fazer	 prognósticos	 futu-
rológicos	sobre	os	efeitos	nefastos	
do	braço	de	ferro	entre	a	governa-
ção	e	o	sonho	da	juventude	ango-
lana.	Marcolino	Moco	prevê	solu-
ções	ponderadas	contra	a	onda	de	
reivindicações	em	forma	de	levan-
tamentos	 populares	 que	 podem	
arrastar	Angola	a	uma	situação	de	
desastre	devido	a	falta	de	visão	es-
tadística	na	governação	actual	(in:	
Angola	Terceira	Alternativa).	

Em	 entrevista	 a	 um	 periódi-
co,	 o	 escritor	 angolano	 Pepetela	
apresentou	 ideias	 que	 justificam	
a	 equiparação	 de	 Angola	 a	 um	
«barril	de	pólvora»	devido	às	assi-
metrias	sociais	profundas,	e	José	
Eduardo	Agualusa	tem	publicado	
um	romance	muito	sugestivo	so-
bre	 a	 realidade	 apocalíptica	 que	
se	desenha	no	horizonte	dos	an-
golanos	se	os	problemas	políticos	
e	económicos	actuais	persistirem.	

	Neste	particular,	a	abordagem	
de	IS	teve	uma	oportunidade	es-
tadística	de	respeito,	porque	está	
mais	do	que	claro	que	a	maturida-
de	alcançada	pela	juventude	com	
a	clarividência	dos	seus	direitos	e	
legítimos	 interesses	 e	 a	 coragem	
em	 protagonizar	 as	 reivindica-
ções	 em	 forma	de	manifestações	
sistemáticas	 é	um	processo	 cres-
cente	que	no	momento	 certo	 vai	
colocar	 em	 crise	 os	 instrumen-
tos	de	controlo	do	regime	actual	
que	 teima	 em	 manter	 adiada	 as	
expectativas	 do	 povo	 angolano.	
Dixit.	■




