
GARIMPO DE ÁGUA

TÉCNICOS DA EPAL
ACUSADOS DE
VANDALIZAR
CONDUTAS
Um grupo de aproximadamente 40
moradores disse tratar-se de
funcionários da empresa que
vandalizam as condutas de 250
milímetros, para efectuar ligações
clandestinas e, desta forma,
abastecer os tanques construídos
no interior de algumas residências.
Acrescentam que os proprietários
dos tanques, por sua vez, no
período nocturno, abastecem os
camiões cisternas que se dedicam
à comercialização da água.

CENTRO DE MEDICINA FÍSICA

1.800 PESSOAS
ASSISTIDAS
TODOS OS MESES
Mil e duzentos a mil e oitocentas
pessoas são assistidos mensalmente
no Centro de Medicina Física e de
Reabilitação de Luanda, nas
especialidades de fisiatria, ortopedia,
neurologia pediátrica,  estomatologia
e psicologia clínica. As doenças
ósseas, musculares e das
articulações estão entre os serviços
mais procurados. Seguem-se as
sequelas de origem neurológicas,
com realce para os acidentes
cardiovasculares (AVC). A
malformação congénita consta entre
as patologias que afecta um número
considerável de crianças de tenra
idade e jovens.

p. 19

p. 10-11

LARGO DO ATLÉTICO

UM REFÚGIO 
PARA LADRÕES
E PROSTITUTAS
Cheiro nauseabundo. O Largo do
Atlético fede. O local, situado entre
as ruas Frederich Engels e a Rainha
Ginga, nos Coqueiros, está
abandonado. Ficou transformado
num autêntico refúgio de ladrões e
de prostitutas. Mais um exemplo de
descaso das autoridades de
Luanda. p. 28-29

JORGE MOREIRA

p. 27
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JORNAL METROPOLITANO DA CAPITAL ANGOLANA

O homem que sobreviveu 
a uma facada no pescoço
Jorge Moreira e Tânia Mateus viveram um
conto de fadas durante 14 anos. Dessa relação
nasceram duas crianças. Essa história de amor
foi interrompida, quando na madrugada de 22
de Outubro de 2017, Tânia Mateus, tomada
por raiva, esfaqueou o seu parceiro no pescoço.
Jorge Moreira viu a vida por um fio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÁGUEDA ELAMBA

p. 18

Feliz Natal

QUADRA FESTIVA

DOENÇAS CRÓNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

ALTA DOS PREÇOS LEVA DOENTES 
A ABANDONAR O TRATAMENTO

Doentes e familiares estão agastados com a
situação e muitos têm estado a abandonar o
tratamento. Alguns optam por comprar
medicamentos genéricos, por serem mais baratos,
numa altura em que, na zona urbana, cada
farmácia estipula o preço que melhor lhe convém.

A missionária
das cadeias 
Uma missionária convicta, Águeda tem
dado uma atenção especial às pessoas
presas nas cadeias do país, por isso
passou a ser chamada “Missionária dos
Presídios”. Triste, disse estar
preocupada com o número de mulheres
presas nas nossas cadeias.   

Um Natal 
possível 
em tempos 
de crise

Amanhã é Natal. A maioria dos luandenses
não trabalha. É feriado religioso em vários

locais do Mundo. A cada ano, muitas
famílias tomam consciência de que o mais

importante, na véspera do Natal, é a união e
não a fartura à mesa. A Ceia de Natal deixou
de ser aquela mesa repleta de vários tipos de

pratos e passou para um jantar mais
ponderado, sem exageros.

p. 22-23

p. 3-6
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UM NATAL 
COM ACÁCIAS

Falta de honestidade
A desonestidade está a ocupar um
espaço assustador na nossa
sociedade, colocando em risco
interesses maiores. Eu condeno esta
prática. Recentemente testemunhei
um episódio, no interior de um
autocarro da empresa de
Transportes Colectivos Urbanos de
Luanda (TCUL), em que, um jovem
pagou pelo seu bilhete, mas, o
cobrador, simplesmente, não lhe
entregou o comprovativo do
pagamento da passagem. O acto do
cobrador constitui uma violação às
regras e ao direito do consumidor.
Como posso presumir, o dinheiro
não foi parar aos cofres da empresa,
mas sim ao bolso do mesmo. A
empresa fica sem o tal dinheiro e
sem provas para acusar o
trabalhador, uma vez que não há
vestígios do comprovativo. O
passageiro também não reclamou
este direito e o  cobrador foi
desonesto. Nesta situação, pergunto-
me: o cobrador tem consciência das
consequências que esta prática
pode causar a sua vida. Ele saberá
que actos como este podem levar a
empresa à falência, colocando em

risco o sustento de outras famílias?
Assim, como o trabalhador
desonesto, nós passageiros também
somos responsáveis por estas
práticas. Vamos denunciar por uma
sociedade mais sã e exemplar.

Catarina Alfredo 
Cacuaco 

Lixo na Gajageira 
Fui à zona da Gajageira e deparei-me
com amontoados de lixo que, são
produzidos pelas vendedoras
ambulantes. Curiosa, quis saber
porquê que o lixo permanecia ali.
Uma vendedora ambulante
respondeu-me que também
desconhecia a razão. Mas, disse-me
que pagava, diariamente, 200
kwanzas pela taxa de limpeza.
Segundo ela, na zona existe uma
associação que limpa o local e cobra
a cada proprietário de armazém a
quantia de 15 mil kwanzas mensal.
Mas o local continua sujo.
Administração do Rangel devia
controlar as receitas cobradas. Não se
pode admitir que as pessoas paguem
para a limpeza e os responsáveis pela
mesma não mandem limpar.

Carolina Pedro    
Vila Estoril

Postal da Cidade
Escreva-nos por e-mail para: jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Baixa de Luanda
COROLLA QUEIMADO 
Estacionado numa das ruas da Mu-
tamba, um carro de marca Toyota,
modelo corolla, foi consumido pelo
fogo à luz do dia. Numa primeira
abordagem, os transeuntes que tes-
temunharam o incidente julgaram

tratar-se de uma acção propositada
praticada pelos “ocupadores” de es-
tacionamento. Porém, esta versão
foi desmentida por um agente da
Polícia de Trânsito presente no local.
Tratou-se, na verdade, de um curto-
circuito e o fogo propagou-se muito
rapidamente.   

KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Editora

A palavra ao leitor

A CARIDADE CAIU NA TEIA
DA MEDIATIZAÇÃO

Porque Jesus Cristo, o Redentor, nasceu, é Natal.
Porque  é Natal, muitas famílias, restritas e alargadas
finalizam os preparativos para logo à noite se reunirem.
À  mesma mesa  vão sentar-se 
para a consoada. Neste dia, muitas diferenças e
divergências serão toleradas, postas de parte ou
ultrapassadas.
É altura de fazer caridade. Porque se aguardava 
pelo Natal, há semanas, apercebemo-nos pela 
média e redes sociais, que Luanda foi palco 
de várias actividades filantrópicas para levar 
aos mais necessitados um pouco de alimentos,
calçados, roupas, diversão, carinho e etc. 
Tudo para saudar o Natal. Todas as intenções 
muito louváveis.
Porém, grande parte delas, se não todas, caíram na teia
da mediatização excessiva. Gestos e atitudes que
deviam ocorrer todos os dias e sempre até se tornarem
corriqueiros foram usados como “ make up” para
marketing individual ou corporativo.
Porque é Natal, o amor devia ser genuíno. As acções de
beneficência deviam passar longe dos holofotes, pois
como recomenda a palavra de Deus “… quando tu deres
esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua
direita”. (Mateus 6:3). Porque é Natal, livremo-nos da
hipocrisia, manifestada no mediatismo. “Quando, pois,
deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens…”( Mateus  6:2).
A ganância é outro mal condenável pela Bíblia e a ser
estripado. Que contentamento terá alguém, que devia “
amar o próximo como a si mesmo”, ao sentar-se a
mesa para ceia de Natal, sabendo que, por causa da
sua ambição desmedida, crianças de rua e outros
desfavorecidos não tiveram sequer um prato de sopa
como refeição de consolação. Porque é Natal,
arrependamo-nos de todo o mal que causamos aos
outros, consciente ou inconscientemente. “O salário do
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna…” (Romanos 6:23). Porque é Natal, apela-se ao
perdão autêntico. “Suportai-vos uns aos outros e
perdoando-vos uns aos outros, …” (Colossenses 3:13).
Porque é Natal, peço perdão antecipadamente por todo
o mal que venha a causar ao meu semelhante que se
sentir acossado pela minha ousadia de citar versículos
bíblicos.  Porque é Natal, não me julguem para não
serem julgados, “porque com juízo com que julgardes
sereis julgado…” (Mateus 7:1 e 2). Porque é Natal, sem
julgar, mas constatando, Luanda, este ano, tem menos
enfeites e menos luzes cintilantes..  Que as nossas luzes
interiores se acendam e iluminem as nossas almas, ao
ponto de encandearmos tudo o que nos rodeia. Porque
é Natal!

Enquanto faltam os
jogos de luzes, as

cores carregadas de
flores das acácias dão

um outro brilho 
ao Kilamba.

A
lgumas ruas de Luan-
da brilham com o flo-
rescer das acácias ama-
relas. Os arbustos que

representam a harmonia de co-
res são avistadas um pouco por
toda a cidade. Este ano teremos
um Natal com acácias, que um
dia brilharam e reaparecem em
grande escala nesta altura para
dar vida e cor às ruas e avenidas
de Luanda.

Na centralidade do Kilamba
podem ser vistas um pouco por
todas as avenidas, tornando-se
num grande cartão postal, nu-
ma época de festas sem muitas
emoções. 

Enquanto faltam os jogos de
luzes, as cores carregadas de flo-
res das acácias dão um outro bri-
lho ao Kilamba.

Os arbustos de ramos longos
com cachos de cor laranja e amare-
la também são visíveis na Ingom-
bota, Maianga, Rangel, Cazenga,
Samba e Viana, só para citar.

Devido às suas características,
o bairro Prenda, desde o tempo
colonial, possui uma rua com o
nome deste grande ornato.

Apesar de poucas, elas ainda
representam o melhor para o meio
ambiente. 

É tempo de incentivarmos a
plantação destas belas árvores no
sentido de tornarmos Luanda ca-
da vez mais colorida. 

A todos os citadinos desta bela
cidade, desejamos uma quadra fes-
tiva recheada de acácias.
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A tinta 
de caju

Todos os anos, nesta época em que se
acentuam todas as desigualdades e
hipocrisias, vêm-me, com frequência, à
memória estórias de meninice,
algumas das quais ajudaram a fazer a
pessoa que hoje sou.
Naquele tempo, já de grandes
desigualdades e uns tantos
assimilados, na maioria das nossas
casas não havia presépios, muito
menos árvores de Natal enfeitadas
com farrapos de algodão a fingirem
neve. Que nenhum de nós sabia o que
era, nem de onde vinha. Nem sequer
as montras das lojas mostravam nada
disso. O que elas tinham eram as
bonecas de louça, miniaturas de
utensílios de cozinha, carros de corda,
aviões e comboios de lata, bolas de
borracha, a imitarem as de “catechu”,
de gomos de couro cozidos, com as
quais nos deliciavam nossos ídolos
nos pelados duros dos Coqueiros e
Bungo ou nos areais vermelhos do
Marçal e da Lixeira.
As refeições da maioria de nós eram
exactamente iguais  as dos outros dias.
Talvez um bolo, um doce, a fazer a
diferença. Fosse em que casa fosse
feito, era a repartir pelas dos vizinhos,
que naqueles anos eram família.
Já na altura, se falava no “dia da
família” e da em solidariedade, mas a
fraternidade que víamos, sentíamos,
era  a de sempre. Tão grande que não
havia data alguma, inventada por
quem fosse, que a pudesse aumentar.
E à noite, sabíamos, que, como nas
outras de todo ano, íamos ouvir Dona
Xica chorar seu choro já sem lágrimas.
Secadas  nas surras do adúltero João,
na hora de chegar em casa a
perguntar a comida que ele não
comprara com o dinheiro deixado na
taberna.
Também nessa noite do “dia da
família”, como em todas as outras do
ano inteiro, Zita ia procurar sair de
casa, sem os vizinhos lhe verem, para
carregar sua cruz pesada de alugar o
corpo. Na esperança, sempre adiada,
de encontrar um homem que lhe
quisesse para viver sem lhe pagar,
nem pedir dinheiro.
No Natal deste ano continuei a ver
meninos de caras encostadas às
monstras a saberem que não podiam
ter o que viam, adúlteros, mulheres a
alugar o corpo. Tudo, agora, em
maiores quantidades. Até a falta de
solidariedade.

NATAL DESTE ANO

TRADIÇÃO MUNDIAL
PRATOS VARIAM POR PAÍSES
A Ceia de Natal envolve muitas tradições e os
pratos variam em cada país. O peru é o prato
mais tradicional na Europa. Em Portugal, a ceia
recebe o nome de Consoada, sendo celebrada na
noite do dia 24 de Dezembro, a véspera de Natal.
Neste dia é servido bacalhau cozido com batata

e couves, seguido dos doces.

DOMINGAS BAPTISTA 
ALTA DE PREÇOS 

LIMITA PREFERÊNCIAS
“O dinheiro que ganho da venda da kissangua

é pouco e serve para pagar a escola dos
meus quatro filhos. Não posso dar-me ao
luxo de uma ceia como gostaríamos, com
cozido de bacalhau, bolos, refrigerantes e

presentes” . 

Acada ano, muitas famílias tomam
consciência de que o mais im-
portante, na véspera do Natal, é

a união e não a fartura à mesa. A Ceia de
Natal deixou de ser aquela mesa repleta
de vários tipos de pratos e passou para
um jantar mais ponderado, sem exage-
ros. Devido à crise, muitos procuram pou-
par mais e comprar o fundamental. 

Em casa de Suélia Brunhoso, a ceia,
embora simples, vai ter à mesa o tradi-
cional cozido de bacalhau, que nesta al-
tura, devido à grande procura, está caro
no mercado. 

Moradora na Cidade do Kilamba,
Suélia Brunhoso mantém a tradição de
ter sempre o cozido à mesa, acompa-
nhado com mariscos, carnes assadas, ba-
tata frita, bolos e guloseimas, a prefe-
rência das crianças. O bolo-rei será dis-
pensado, porque é pouco apreciado.  

“Será uma ceia para nove pessoas:
eu, meu marido, filhos e sobrinhos. O
mais importante é a família estar reu-
nida”, enfatizou. 

Há dez dias, quando pensou em pre-
parar a ceia, Suélia Brunhoso ainda não
tinha comprado o bacalhau. Os produ-
tos estão caros e em época de crise o me-
lhor é poupar. A solução, segundo ela,
foi aguardar por alguma promoção, pois

Nilza Massango       
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

a intenção é gastar menos que nos
anos anteriores. “Antes cozinhava-
se tanta coisa que sobrava quase
tudo. Este ano, vou poupar mais e
comprar o essencial. Um quilo de
bacalhau custa cerca de dez mil
kwanzas. Espero que haja promo-
ção nos supermercados”, disse. 

O espírito natalício já é vivido
em casa de Suélia Brunhoso, com
uma árvore de Natal decorada e
montada num canto da sala, embo-
ra pequena, mas que faz toda a di-
ferença, principalmente para as
crianças. Suélia Brunhoso trabalha
numa empresa de publicidade. É
casada e mãe de cinco filhos. O ma-
rido trabalha no estrangeiro. Este
ano, a data terá um cariz especial
pois, pela primeira vez, será co-
memorada em sua casa. 

UM JANTAR NORMAL 
Infelizmente, quando chega a épo-
ca natalícia, nem todos têm ou con-
seguem fazer uma ceia digna de
ser considerada como tal. Uns até
ficam sem nada para comer. Para
Domingas Baptista, a ceia de Na-
tal vai ser um jantar normal como
tem sido em outros  dias. Mora-
dora no bairro Marçal, devido à al-
ta dos preços, não vai contar com
o cozido de bacalhau nem com
uma árvore de Natal. 

Domingas Baptista vende kis-
sangua há 18 anos e é com esse
negócio que vai animar as crian-
ças em casa, na noite de Natal.
“O dinheiro que ganho da venda
da kissangua é pouco e serve pa-
ra pagar a escola dos meus quatro
filhos. Não posso dar-me ao luxo
de uma ceia como gostaríamos,
com cozido de bacalhau, bolos, re-
frigerantes e presentes”, disse. 

TRADIÇÕES NO MUNDO 
O cozido de bacalhau tornou-se
para os angolanos o prato tradi-
cional da Ceia de Natal. Antes,
consumia-se muito o peru, um
costume português que desapa-
receu, e o bolo-rei, que pratica-
mente deixou de ser adquirido
nas superficies comerciais.

A Ceia de Natal envolve mui-
tas tradições e os pratos variam
em cada país. O peru é o prato
mais tradicional na Europa. Em
Portugal, a ceia recebe o nome de
Consoada, sendo celebrada na
noite do dia 24 de Dezembro, a
véspera de Natal.  Segundo a tra-
dição portuguesa, na Consoada
é servido bacalhau cozido com
batata e couves, seguido dos do-
ces. Depois, são distribuídos os
presentes de Natal.  Esta tradição
leva as famílias a reunirem-se à

volta da mesa de jantar, pa-
ra uma refeição reforçada.
Por ser uma festa de famí-
lia, muitas pessoas per-
correm longas distâncias
para se juntarem aos seus
parentes. 

Na Alemanha come-se
carne de porco e pratos tra-
dicionais de tempero forte
também são muito comuns.
Recentemente, no Brasil, o
pernil de porco e o frango
passaram a fazer parte do
menu de Natal. 

Na Rússia evita-se a car-
ne, enquanto na Jamaica há
um grande consumo de er-
vilhas. Na Austrália, onde
as festividades natalícias
acontecem durante o Verão,
as pessoas costumam or-
ganizar churrascadas em
praias na Consoada. 

Na África do Sul, outro
país que comemora o Na-
tal durante o Verão, é co-
mum os habitantes servi-
rem a ceia em mesas colo-
cadas fora das casas.

Noutros lugares do Mun-
do é típico comer mariscos.
Na tradição católica, os fiéis
participam à noite na cha-
mada missa do Galo.

CEIA DE NATAL MOTA AMBRÓSIO |EDIÇÕES NOVEMBRO

Em tempos de crise, famílias
optam pelo essencial à mesa

Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018



passagem do tempo, como os meso-
potâmicos, que celebravam o Zagmuk,
uma festa pagã em que um homem era
escolhido para ser sacrificado. Acre-
ditavam que no final do ano alguns
monstros despertavam para atormen-
tar os vivos.
Com a consolidação do Cristianis-

mo, a partir do século IV a festividade
foi oficializada como “Natale Domini”
(Natal do Senhor). Como não se sabe
ao certo o dia em que Jesus nasceu, es-
sa foi a forma encontrada para cristia-
nizar as festas pagãs romanas, dando-
lhes uma nova simbologia. 
O Natal, que se comemora amanhã,

25 de Dezembro, simboliza o nasci-
mento de Jesus Cristo, a figura mais
importante do Cristianismo. Por esse
motivo, para os cristãos, o dia tornou-
se numa das principais datas come-
morativas. A escolha da data foi de-
terminada pelo Papa Julius I (337-352
d.C.) e, mais tarde, declarada feriado
nacional pelo Imperador Justiniano,
em 529 d.C.
O chamado ciclo do Natal é cele-

brado durante doze dias, entre 25 de
Dezembro e 6 de Janeiro, período que
os três reis magos, Baltazar, Gaspar e
Melchior, levaram para chegar à cida-
de de Belém, onde nasceu Jesus Cristo.
O termo Natal tem origem na pala-

vra do latim “natalis”, derivada do ver-
bo nascer (“nāscor”). A história do Na-
tal é tão antiga quanto a civilização. A
data também foi instituída para cele-
brar o solstício de Inverno, a noite mais
longa do ano no Hemisfério Norte, o
ponto de virada das trevas para a luz,
o “renascimento” do Sol.
Na Mesopotâmia, a celebração du-

rava 12 dias. Já os gregos aproveitavam
o solstício para cultuar Dionísio, o deus
do vinho e da vida mansa, enquanto os
egípcios relembravam a passagem do
deus Osíris para o mundo dos mortos. 
A comemoração em Roma era só

mais uma reflexão de tudo isso. Cul-
tuar Mitra, o deus da luz, no 25 de De-
zembro, era nada mais do que festejar
o velho solstício de Inverno, pelo ca-
lendário actual, diferente daquele dos
romanos, um fenómeno que acontece
nos dias 20 ou 21, dependendo do ano.
O culto a Mitra chegou à Europa no sé-
culo 4 a.C., quando Alexandre, o Gran-
de, conquistou o Médio Oriente. 
Centenas de anos depois, soldados

romanos viraram devotos da divinda-
de. Mitra ganhou uma celebração ex-
clusiva, o Festival do Sol Invicto. Mas
depois organizavam outra farra dedi-
cada ao solstício, a Saturnália, que du-
rava uma semana e servia para home-
nagear Saturno, senhor da agricultura. 
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PAI NATAL
INVASÃO DE GENEROSIDADE 
A figura do Papai Noel é inspirada em São

Nicolau, um bispo de nacionalidade turca, que
costumava deixar moedas próximas às
chaminés das pessoas mais necessitadas.
Representa a generosidade que invade os

corações na época natalina. Nos dias de hoje,
em vez de moedas, o Pai Natal deixa presentes.

PRESÉPIO 
ELEMENTOS FIGURATIVOS 

E REPRESENTAÇÃO 
Com o Natal surgem vários sinais

representativos, com significados distintos de
origens pagãs ou religiosas. O presépio

retrata o cenário onde o Menino nasceu ou os
elementos que nele figuram, Jesus, José e
Maria, os três reis magos, o anjo e a estrela. 

Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

Amanhã é Natal. A maioria dos
luandenses não trabalha. É fe-
riado religioso em vários locais

do Mundo. Na Antiguidade, o evento
era comemorado em várias datas di-
ferentes. Foi somente no século IV que
o 25 de Dezembro foi estabelecido co-
mo data oficial de comemoração. 
Na Roma Antiga, o 25 de Dezem-

bro era a data em que os romanos ce-
lebravam a chegada do Inverno, por
altura de um solstício. Cultuavam o
Deus Sol (“natalis invicti Solis”) e rea-
lizavam dias de festividade com o in-
tuito de renovação. O Natal teve ori-
gem em festas pagãs, que eram reali-
zadas na Antiguidade. Portanto,
acredita-se que haja uma relação des-
te facto com a oficialização da come-
moração do Natal. 
Outros povos da Antiguidade tam-

bém festejavam no 25 de Dezembro,
seja pela chegada do Inverno ou pela

PREPARATIVOS 
DR

José Bule   
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

História do Natal
SÍMBOLO A árvore de Natal constitui uma das representações mais emblemática da festa, que deve ser desmontada a 6 de Janeiro, Dia dos Reis, para os cristãos

DOMBELE BERNARDO| EDIÇÕES NOVEM BRO

Num tempo em que o homem deixava de ser um caçador
errante e começava a dominar a agricultura, a volta dos dias
mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte.

E então era só festa.

COM O NATAL surgem vários sinais repre-
sentativos, com significados distintos de origens
pagãs ou religiosas. O presépio retrata o cená-
rio onde o Menino nasceu ou os elementos que
nele figuram, Jesus, José e Maria, os três reis ma-
gos, o anjo e a estrela.

A árvore de Natal é outro dos símbolos mais
emblemáticos da festa. Nem todos os povos
montam o presépio, mas é habitual instalar a
árvore simbólica.

As árvores de Natal costumam ser desmon-
tadas a partir do 6 de Janeiro, Dia de Reis para
os Cristãos. Mas se a árvore é o símbolo mais
emblemático, o Pai Natal tornou-se no perso-
nagem mais importante da festa.

A figura do Pai Natal é inspirada em São Nico-

lau, um bispo de nacionalidade turca, que costu-
mava deixar moedas próximas às chaminés das
pessoas mais necessitadas. Representa a gene-
rosidade que invade os corações na época nata-
lícia. Nos dias de hoje, em vez de moedas, o Pai
Natal deixa presentes às crianças que se portam
bem ao longo do ano.

Quanto à Ceia de Natal, a sua origem vem da
Europa, onde as pessoas costumavam deixar as
porta das suas casas abertas para receber via-
jantes. O acto simboliza a união e a confrater-
nização das famílias, que se reúnem à mesa na
véspera de Natal.

Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma
data de grande importância para o Ocidente, pois
marca o ano 1 da História. JB

SÍMBOLOS DO NATAL

O chamado ciclo do Natal é
celebrado durante doze dias,
entre 25 de Dezembro e 6 de

Janeiro.
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PAULO AUGUSTO AFONSO
MAIS IMPORTANTE 

É TER VIDA E SAÚDE 
“Continuo a mesma pessoa, sem o

conforto da família e a viver de esmola.
Há quem sente pena de nós e traz um

pouco de comida e bebida. Vamos juntar
tudo o que conseguirmos e fazer 

a nossa festa”. 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VAGUEAR POR LUANDA 
O grupo de meninos que vagueia
diariamente entre o Largo da

Independência, a Escola Nzinga Mbandi e
outras zonas da capital do país, na sua

maioria, contam experiências de vida que
se assemelha. Vieram para Luanda à

procura de melhores condições de vida. 

Entre o Largo da Independência
e a Escola Nzinga Mbandi,
crianças e adolescentes va-

gueam todos os dias em busca de es-
mola ou um pedaço de comida. Es-
tão inconformados com a realidade
que vivem e o Natal pouco ou nada
representa para eles.

É o caso de Emílio Calado, de 14
anos. Oriundo da província da Lunda
Norte, nunca frequentou uma insti-
tuição de ensino. Órfão de mãe, na sua
terra natal vivia com o pai e o avô. 

“Vim para Luanda porque vivia re-
voltado devido à morte da minha mãe.
Há alguns anos, decidi acompanhar
uns amigos e desde então vivo aqui na
rua”, declarou. 

Embora não tenha nascido numa fa-
mília abastada, Emílio Calado lembra
com nostalgia a hora da ceia de Natal,
quando a mãe estava viva. Não havia
mesa recheada, mas os bolos, as gaso-
sas e guloseimas fazem-no recuar ao
passado e alimentar o sonho de um fu-
turo melhor.

“Sinto saudades de casa e se alguém
me pudesse ajudar regressaria para jun-
to da minha família. Apesar de nunca
ter tido uma grande ceia de Natal como
a que vejo nos filmes, o meu pai sempre
me comprava roupa nova”, recordou.

Samuel Chibuabuá integra o grupo
de meninos que vagueia diariamente
entre o Largo da Independência, a Es-
cola Nzinga Mbandi e outras zona da
capital. A sua história se assemelha a
da maioria. Vieram para Luanda à pro-
cura de melhores condições de vida. 

Desde 2017 “refugiado” na rua, Sa-
muel Chibuabuá acredita que vivem
nas imediações do Largo 1º de Maio
aproximadamente 90 crianças e ado-
lescentes que, além de pedir esmolas,
lavam carros e realizam pequenos bis-
cates para sobreviver.

“Somos apenas meninos pobres com
muitas necessidades que muitas vezes
dependem de pessoas de boa fé para
comer e vestir”, disse. 

Interrogado sobre como pensa pas-
sar o Natal, sorriu antes de respon-
der: “Não sei o que será de nós, tia,
pois em dias normais já é difícil co-

Samuel Chibuabuá 

DOMINGOS CADÊNCIA | EDIÇÕES NOVEMBRO

“Somos apenas meninos pobres com
muitas necessidades que muitas vezes
dependem de pessoas de boa fé para

comer e vestir”

EXPERIÊNCIAS AMARGAS 
SEMPRE QUE SE APROXIMA o Natal, Mauro
França, 14 anos, experimenta das piores fases da
sua vida. Ainda assim, agradeceu os donativos
de pessoas que se compadeceram com a sua con-
dição. “Não me lembro de alguma vez ter pas-
sado um Natal em família, só mesmo na rua com
os meus amigos, mas estamos acostumados,
é só mais um dia das nossas vidas. O pior acon-
tece na hora de dormir”, desabafa.

Mauro França disse que alguns companheiros
invadem a escola Nzinga Mbande à noite, para
se abrigarem. “Entre nós, existem todo o tipo de

meninos, particularmente aqueles que gostam de
fazer confusão ou lutam por causa da comida ou
da bebida. Quando os gritos são intensos, os guar-
das apercebem-se que invadimos a escola para
dormir, accionam a polícia e logo nos mandam
sair”, disse. 

Além de lamentar o “mar” de dificuldades em
que está “mergulhado”, Mauro França admite que
tem poucas hipóteses de fugir dessa realidade.
“Vivemos um dia de cada vez e desde que não
nos falte comida estamos a salvo. O resto depende
de Deus”, augurou. MM

SEM ESMOLA E DESPREZADOS 

Manuela Mateus    
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

mer, mas acreditamos que vão apa-
recer pessoas para nos dar de comer
e, talvez, alguns presentes.”

Triste com a chegada do Natal es-
tá Augusto Paulo Afonso, 15 anos de
idade. Ao Luanda, Jornal Metropo-
litano confessou que está arrepen-
dido da decisão que tomou. Vivia
com uma tia no município do Ca-
cuaco, de onde fugiu por influência
de más companhias. 

“Reconheço que tinha mau com-
portamento e criei muitos constrangi-
mentos à minha tia, tenho vícios e um
estilo de vida que não sei como aban-
donar”, admitiu.

Apesar de acalentar a esperança de
uma vida melhor, Paulo Augusto Afon-
so não encontra grande significado no
Natal. Para ele, além de dormir e acor-
dar na rua, o que muda um pouco é a
agitação nas ruas e mercados. 

“Continuo a mesma pessoa, sem o
conforto da família e a viver de esmola.

Há quem sente pena de nós e traz
um pouco de comida e bebida. Va-
mos juntar tudo o que conseguirmos
e fazer a nossa festa. Para este Natal,
o que importa é estar vivo, o resto
só Deus sabe”, frisou. 

Meninos de rua 
“alimentam” o sonho 

de Natal 
O Natal está à porta. O também denominado dia da família é vivido pelos meninos de rua,
em Luanda, como uma data normal. Neste período, não são poucos os que “alimentam” o

sonho de passar um Natal diferente do habitual

Emílio
Calado 
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Mais de 300 crianças, filhos de
trabalhadores da Empresa Pú-
blica de Transportes de Carga,

Logística e Transitário (Unicargas), be-
neficiaram de um Natal solidário, rea-
lizado em Catete. 

A jornada teve início no Clube Fer-
roviário de Luanda, com o registo das
crianças, seguida de uma viagem de
comboio ao município de Icolo e Ben-
go, onde assistiram a um filme sobre
a vida e obra do primeiro Presidente
de Angola, Agostinho Neto, exibido
no centro cultural com o seu nome. 

Depois da tradicional foto de famí-
lia, seguiu-se o almoço de confrater-
nização no restaurante Cantinho de
Catete. As crianças foram brindadas
com sessões de magia, declamação de
poesia, música e dança.

A entrega de presentes foi o mo-
mento mais alto para os excursionis-
tas. Criada a 6 de Fevereiro de 1988, a
Unicargas emprega 800 trabalhadores
e, além de Luanda, tem representa-
ções nas províncias de Cabinda, Zai-
re, Benguela e Moxico.  O presidente
do Conselho de Administração da
Unicargas, Celso Rosas, disse que a
empresa pretende, com a realização
de eventos do género, fortalecer a
unidade entre os trabalhadores.
“Depois de um ano de intenso tra-

balho, é justo, sobretudo neste pe-
ríodo de férias escolares, juntar to-
das as crianças, no sentido de criar-
mos um sentimento e um espírito de
unidade no seio dos nossos traba-
lhadores”, justificou.

Segundo Celso Rosas, o objectivo
consiste em realizar regularmente
eventos do género, aproveitando es-
ses momentos para aprofundar o co-
nhecimento sobre a História do país.
“Com esta actividade que, no fundo,

não é mais do que uma excursão, es-
tamos a desenvolver o turismo inter-
no. Estamos a fazer com que as crian-
ças conheçam Angola.

Hoje, como vocês viram, conhece-
ram mais um meio de transporte que
é o comboio, o Centro Cultural Dr.
António Agostinho Neto, a sua vida
e obra”, disse.

Celso Rosas realçou também o es-
pírito de amizade, fraternidade e so-
lidariedade entre os trabalhadores.

HISTÓRIA DO PAÍS 
VIDA E OBRA DE NETO

A jornada teve início no Clube
Ferroviário de Luanda, com o registo das

crianças, seguida de uma viagem de
comboio ao município de Icolo e Bengo,
onde assistiram a um filme sobre a vida e
obra do primeiro Presidente de Angola,

Agostinho Neto.

CELSO ROSAS
EVENTO PROPICIA

ESPÍRITO DE UNIDADE 
“Depois de um ano de intenso trabalho,

é justo, sobretudo neste período de
férias escolares, juntar todas as

crianças, no sentido de criarmos um
sentimento e um espírito de unidade no

seio dos nossos trabalhadores”.

Domingos dos Santos        
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

Centenas de crianças vivem 
momentos especiais em Catete
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RUA DAS “ PEDRINHAS”
PRODUTOS NA ESTRADA

DIFICULTAM CIRCULAÇÃO 
A rua das “Pedrinhas”, no bairro Terra
Nova, distrito urbano do Rangel, nas
primeiras duas semanas da Operação
Resgate apresentava uma imagem
agradável. Mas, a confusão e o lixo

regressaram.

LUDOVINA AFONSO
CENTENAS DE LUGARES

“O mercado da Chapada ainda tem espaço suficiente
para receber vendedoras que comercializam os
produtos nas ruas. Apelo às forças da ordem a
intensificar as acções que visam desencorajar a

venda em locais proibidos e, nos casos de
insistência, que sejam aplicadas medidas punitivas

às infractoras, conforme estipulado na lei”. 
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OPERAÇÃO RESGATE

Os vendedores e vendedoras am-
bulantes continuam a desobe-
decer às medidas adoptadas pe-

las autoridades. Com mais ou menos
presença, insistem em vender debai-
xo dos edifícios, passeios, estradas e
outros locais proibidos.

Na zona da Gajajeira, no conhecido
“arreiou-arreiou”, bairro São Paulo,
distrito urbano do Sambizanga, por
exemplo, embora não na mesma di-
mensão, o cenário continua caótico.
As vendedoras não arredam pé, de-
safiando, inclusive com palavrões, os
efectivos da Polícia e dos serviços de
fiscalização. Fica-se com a impressão
de que se está diante de um jogo de
“ping-pong”. Enquanto a Polícia li-
berta um espaço antes ocupado pelas
“zungueiras”, hora e meia depois elas
voltam a ocupá-lo. 

O professor Da Silva Amaral suge-
riu que as autoridades de Luanda de-
vem melhorar as medidas para a re-
gulamentação da “zunga” e dos co-
merciantes que exercem actividade na
zona da Gajageira para facilitar a or-
ganização e aumentar as receitas do
Estado por via de impostos e taxas. 

No caso das vendedoras da Gaja-
geira considerou que a solução passa
ainda em transferir os armazéns lo-
calizados naquela zona para outra fo-
ra do centro de Luanda. 

“Acredito que a transferência dos
armazéns para uma zona distante vai
permitir o fim da venda ambulante
no São Paulo. Está visto que as zun-
gueiras recebem o negócio a “kilapi”
dos armazéns para revenda com o
compromisso de pagar depois das ven-
das”, disse.

O desrespeito pelas autoridades tem
sido também comum no distrito ur-
bano da Estalagem, município de Via-
na. Sempre que se deparam com os
agentes da Polícia, as “zungueiras” re-
fugiam-se nos becos. Passado algum
tempo, regressam para comercializar
os produtos nas ruas e passeios.

A presença acrescida de efectivos
da Polícia e da fiscalização obrigou al-
gumas vendedoras ambulantes a alte-
rar o “modus operandi”. Em diferentes
ocasiões, comercializam os produtos à
noite, num período de fraca presença
dos efectivos da ordem pública.

Celestina Ngueve é uma das mui-
tas vendedoras que encontrou nas
ruas da capital o sustento para os fi-
lhos. Ela admitiu que em duas oca-
siões foi presa e não tem sido fácil ven-
der durante o dia devido à acção das
forças da ordem pública. 

“Já fui presa por vender na rua e li-
bertada depois da minha família pa-
gar a multa. Na prisão, fica-se mesmo
de castigo”, disse Celestina Ngueve,
que reclamou ter sido vítima de maus-
tratos. A rua das “Pedrinhas”, no bair-

Fula Martins        
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

ro Terra Nova, distrito urbano do Ran-
gel, que durante anos “acolheu” a pra-
ça com o mesmo nome, nas primeiras
duas semanas da Operação Resgate
apresentava uma imagem agradável.
Mas, a confusão e o lixo regressaram.
A pretexto de fraca clientela, quando
não estão acomodadas nos quintais,
as vendedoras expõem os produtos na
estrada. A par delas, dezenas de “ro-

boteiros” ficam concentrados nas por-
tas dos armazéns, lojas e cantinas ao
longo da rua, criando mais transtor-
nos à circulação de peões e viaturas. 

Cenário diferente ocorre na rua Li-
no Amezaga, próximo do mercado dos
Congolenses. Apesar do registo de pe-
quenos focos de resistência, o anterior
fluxo de vendedoras que expunha o
negócio à berma da via desapareceu. 

Decorridos um mês e meio do início da Operação
Resgate, as vendedoras ambulantes insistem em

comercializar os produtos nos passeios, estradas e
outros locais proibidos. Na rua das Pedrinhas, na

zona da Gajajeira, arredores do mercado da Chapada,
dos armazéns do Hoji ya Henda, da Estalagem e do
bairro da Cuca, as “zungueiras” desrespeitam por
completo os efectivos da Polícia e dos serviços de

fiscalização envolvidos na operação

Vendedoras ambulantes
desrespeitam autoridades

O MERCADO DA CHAPADA, no bairro Marçal, distrito ur-
bano do Rangel, dispõe de cerca de 350 lugares para al-
bergar vendedoras retiradas das ruas, garantiu a adminis-
tradora do espaço.

Ludovina Afonso explicou que a área reservada à venda
de alimentos, bebidas e produtos diversos tem 200 lugares
disponíveis, enquanto a de calçado tem cerca de 150 luga-
res. O mercado ainda tem espaço suficiente para recepcio-
nar as vendedoras que comercializam os produtos nas ruas. 

“Para as áreas dos alimentos e bebidas temos muitos lu-
gares disponíveis”, disse Ludovina Afonso. Ela apelou às for-
ças da ordem a intensificar as acções que visam desenco-
rajar a venda nas ruas, ruelas e becos. 

Além de se queixar da fraca colaboração dos efectivos da
Polícia Nacional no combate à venda desordenada nas imediações
da Chapada, a administradora do mercado afirmou que nos
casos de insistência em vender na rua sejam aplicadas medi-
das punitivas às infractoras, conforme estipulado na lei.  “Sou
de opinião que as pessoas encontradas a vender na rua de-
vem ser encaminhadas aos órgãos de justiça para que sejam
alvo de responsabilidade civil”, disse Ludovina Afonso.  FM

PERTO DE
QUATROCENTOS 

LUGARES 
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ARMINDA DA CONÇEIÇÃO
RETORNO À FUNCIONALIDADE
”É missão do Centro reabilitar e assegurar ao

utente o retorno à funcionalidade dos membros
que, por alguma razão, tenham deixado de
funcionar ou reduzido a sua capacidade de

mobilidade. A garantia do bem-estar do utente e
o seu consequente reenquadramento na

sociedade representam as principais premissas”.

FISIOTERAPIA
EM BUSCA DE SOLUÇÃO
É nas secções de fisioterapia onde,
invariavelmente, a maior parte dos

pacientes vão parar. Trôpegos, em cadeiras
de rodas, de muletas, andarilhos ou

mesmo sem qualquer suporte nas mãos os
necessitados aparecem na unidade
hospitalar a procura de solução. 

Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

Entre mil e duzentas e mil e oi-
tocentas pessoas são assistidas
mensalmente no Centro de Me-

dicina Física e de Reabilitação de
Luanda nas especialidades de fisio-
terapia, ortopedia, neurologia pe-
diátrica, estomatologia e psicologia
clínica. As doenças ósseas, muscula-
res e das articulações estão entre as
mais assistidas. Seguem-se as se-
quelas de origem neurológica, com
realce para os acidentes cardiovas-
culares (AVC). De acordo com a mé-
dica Arminda da Conceição, direc-
tora do centro, estas ocorrências têm
aumentado substancialmente nos úl-

MEDICINA FÍSICA

M.MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Antonio Pimenta   
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

Milhares de pessoas 
são atendidas no Centro 

de Reabilitação de Luanda

M.MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

UM FUTURO PADRE
RICHARD JOÃO, um menino de
11 anos, está internado na ala de
Pediatria devido a um problema
de malformação genética que
afectou os membros inferiores. 

Por esse motivo, foi sujeito a
uma cirurgia para ajustar as pró-
teses que usa desde os seis
anos.

Apesar da deficiência física,
a auto-estima mantém-se em al-
ta. A criança tem objectivos pa-
ra o futuro. “Quero ser padre, em-
presário e advogado para de-
fender os pobres”, revelou. AP

ASSISTÊNCIA Mais de mil pessoas são assistidas mensalmente no Centro de Medicina Física e de Reabilitação de Luanda nas especialidades de fisiatria, ortopedia e neurologia 

DOENÇA Richard João nasceu com malformação 

As doenças ósseas, musculares e das articulações estão entre os serviços mais procurados. Seguem-se as sequelas de
origem neurológicas, com realce para os acidentes cardiovasculares (AVC)

timos anos, sobretudo em  jovens. 
Arminda da Conceição disse que

o sedentarismo, o stress, os excessos
na dieta alimentar, o abuso de bebi-
das alcoólicas e o estilo de vida des-
regrado são as principais causas dos
acidentes cardiovasculares e respec-
tivas sequelas.

A malformação congénita, segundo
declarações da directora do Centro de
Medicina Física e de Reabilitação de
Luanda, está entre as patologias que
afectam um número considerável de
crianças e jovens. Estes e seus familia-
res procuram assistência médica na-
quela unidade que se destaca na rea-
bilitação física.

Mas é para as secções de fisiotera-
pia que aflui a maior parte dos pa-
cientes. Trôpegos, em cadeiras de ro-
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MALFORMAÇÃO 
AFECTA CRIANÇAS E JOVENS
A malformação congénita, consta entre as

patologias que afecta um número
considerável de crianças de tenra idade e
jovens. Estes e seus familiares procuram
aquela unidade que, actualmente, destaca-
se como referência para reabilitação física

na nossa capital.

PERFIL 
ASSISTENCIAL E DOCENTE
Aberto a cerca de 50 anos, o Centro de
Medicina Física e de Reabilitação é a

primeira instituição de reabilitação do país.
Tem um perfil assistencial e docente.
Incide a sua acção na reabilitação de

pessoas com deficiências temporárias ou
definitivas. 

M.MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

TRANSMISSÃO DE EXPERIÊNCIA

ESPECIALISTA Dr. Jorge Van-Dúnem

M.MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

ATENDIMENTO PÚBLICO

M.MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

PRIMEIRA INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA
INAUGURADO há cerca de 50 anos, o Cen-
tro de Medicina Física e de Reabilitação de
Luanda é a primeira instituição do género no
país. Presta assistência médica e possui uma
vertente de formação especializada. Incide a
sua acção na reabilitação de pessoas com de-
ficiências temporárias ou definitivas, de cau-
sas congénitas ou adquiridas. 

“É missão do centro reabilitar e assegurar ao
utente o retorno à funcionalidade dos membros
que, por alguma razão, tenham deixado de fun-
cionar ou reduzido a sua capacidade de mobi-
lidade”, afirmou Arminda da Conceição. Para a
médica, o bem-estar do paciente e o seu con-
sequente reenquadramento na sociedade são
os principais objectivos da instituição.. AP INSTITUIÇÃO Centro funciona há mais de 50 anos

O centro não tem uma área de in-
ternamento e hidroterapia (exercícios
na água). Ambas são fundamentais na
recuperação de pessoas com deficiên-
cias físicas adquiridas.

Arminda da Conceição explica que
em alguns casos de acidente de viação
“é possível evitar que a vítima se torne
paraplégica, se o trabalho de fisiotera-
pia iniciar logo depois em regime de
internamento”.

Ainda assim, segundo a directora, o
centro tem as condições essenciais e
consegue atender às necessidades.

Como o exercício da fisioterapia en-
volve outras especialidades, designa-
damente a psicologia, a insuficiência

de especialistas nesta área é colmatada
por fisioterapeutas que acabam por fa-
zer os dois trabalhos.

Outros problemas existentes no Cen-
tro de Medicina Física e de Reabilita-
ção de Luanda estão relacionados com
a degradação do edifício, por falta de
manutenção, aliada à necessidade de
substituição de equipamentos.

No que diz respeito aos recursos hu-
manos, Arminda da Conceição asse-
gurou que a questão está “minima-
mente superada”, depois do concurso
público realizado pelo Ministério da
Saúde, “como via para se eliminar, de-
finitivamente, as dificuldades que en-
frentamos neste domínio”.

das, de muletas, andarilhos ou mesmo
sem qualquer suporte nas mãos, os ne-
cessitados aparecem na unidade hos-
pitalar à procura de solução para as
deficiências físicas.

Na mesma sala, um grupo de fisio-
terapeutas “faz das tripas coração” pa-
ra restituir a mobilidade àqueles que
a perderam. Grande parte dos utentes
considera positivo o trabalho realiza-
do. Essas informações foram recolhi-
das junto de pessoas em tratamento,
muitas das quais chegaram em cadei-
ras de rodas, sem poder andar. Mas,
foram reabilitadas, ao ponto de con-
seguirem dar rumo às suas respectivas
vidas sem necessidade de suporte.

João Kissama, 66 anos de idade, é
um desses exemplos. Em 2013, sofreu
um acidente cardiovascular que o dei-
xou paraplégico. Não conseguia fazer
qualquer movimento com os membros
inferiores. “Quando cheguei aqui não
pensei que fosse voltar a andar. Mas,
a realidade mostrou-me o contrário.
Hoje, não só ando como conduzo a mi-
nha própria viatura”, afirmou.

Para Arminda da Conceição, a ca-
pacidade de recuperação “depende

muito da rapidez com que o utente che-
ga aos nossos serviços” e acrescenta
que, “quanto mais cedo o utente vier
ao centro, maiores são as possibilida-
des de cura”.

A médica situa entre os 50 e os 70
por cento as hipóteses de recuperação.
“É preciso termos consciência que,
quando existe um acidente cardiovas-
cular, as sequelas ficam para sempre,
devido à alteração da funcionalidade
física e motora”, explicou.

Casos de superação há muitos no
Centro de Medicina Física e de Reabi-
litação de Luanda, mostrando que é
possível o tratamento em Angola das
sequelas de acidente cardiovascular,
malformação congénita e doenças as-
sociadas. Resultados das jornadas cien-
tíficas realizadas em Novembro pas-
sado confirmam que cerca de 64 por
cento dos utentes consideram “bom”
os serviços prestados pelo centro.

FALTA DE SERVIÇOS E RECURSOS
Apesar da vontade do Ministério da
Saúde, faltam alguns serviços nuclea-
res na área de fisioterapia, recursos hu-
manos e equipamentos.

"Quanto mais cedo o utente vier
ao centro, melhor são as

possibilidades de cura. Estima-se
entre 50 a 70 por cento as hipóteses
de recuperação para as pessoas

acometidas de grandes sindromas.
Fica praticamente fora de hipótese
uma recuperação a 100 por cento.  É

preciso termos consciência que
sempre que existe um acidente
cardiovascular, haverá sempre
sequelas, devido a alteração da
funcionalidade física e motora”

A FUNCIONAR desde 1970, o
centro atende os pacientes que
tenham recomendação passa-
da por um médico de clínica ge-
ral ou familiar que identifica a pa-
tologia de base.

Uma vez atendido, o utente
é avaliado por um especialista
em medicina de reabilitação,

ou por um ortopedista, de acor-
do com a patologia que apre-
sente. Um serviço que fabrica
próteses e sapatos ortopédicos
está disponível de modo gratuito
para todos os interessados, des-
de que tenham prescrição pa-
ra o uso de um dos dispositivos
do género. 

As características destes dis-
positivos são específicas e fa-
bricados após uma avaliação de
um ortopedista ou outro espe-
cialista que intervenha na rea-
bilitação física e motora de um
indivíduo. Os dispositivos orto-
protesicos são individuais e in-
transmissíveis. AP

COM O OBJECTIVO de partilhar a
experiência acumulada e ajustar o seu
funcionamento à nova realidade in-
ternacional no domínio da fisiotera-
pia, o centro realiza jornadas científi-
cas de dois em dois anos.

O chefe da direcção pedagógica
e científica do Centro de Medicina Fí-
sica e de Reabilitação de Luanda, dou-
tor Jorge Van-Dunem, justificou a
realização das jornadas como uma via
para o melhoramento da qualidade
dos serviços, suportada com conhe-
cimentos científicos. AP

PRÓTESES A confecção de sapatos ortopédicos é feita após avaliação do médico especialista
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“Vamos festejar com o melhor
que tivermos, porque para

mim o mais importante é que a
família esteja de boa saúde.
Espero, muito sinceramente, que
a próxima quadra festiva seja
melhor que 2018. Que não falte o
básico para as famílias”.

JOÃO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Carlos Graça  
“É só gerir a crise”

Sampaio Van-Dúnem 
“Tradicionalmente em casa” 

“A perspectiva é ter uma boa
ceia de Natal e, como sempre,

em família. Espero, por outro
lado, que as pessoas tenham
poder de compra, uma vez que
os preços dos produtos estão
cada vez mais elevados. Que o
ano de 2019 seja melhor”.  

Cidália Sebastião 
“Saúde e mais emprego”

“Estou a criar condições para
passar a quadra festiva da

melhor forma possível, em
companhia dos meus filhos e
netos na minha casa. Apesar de,
por vezes, preferir passar na
Igreja, este ano poderá ser um
pouco diferente”. 

Benvinda Lopita 
“Companhia da família”

“Geralmente, os festejos têm
sido alargados. Mas, este ano,

vai depender das condições
criadas para o efeito, porque
tradicionalmente juntamos alguns
familiares em casa de quem se
predispõe a abrir as portas e de
forma organizada fazemos a ceia”.

Timóteo Firmino  
Festejos com organização”

KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

AFONSO JÚNIOR
“POUCOS RECURSOS”

“Não há muitos recursos. Por essa razão,
perspectivo passar a quadra festiva em família

com o pouco que tiver. O mais importante é que
haja saúde para continuar a trabalhar e contribuir
para o bem-estar da família e do país, que muito
precisa da participação de todos os angolanos.”

QUADRA FESTIVA

ARIELA LUCAS
“AMBIENTE DE QUINTAL” 

“Não há muito para inventar, atendendo à crise
financeira que vivemos. Vamos estar num

ambiente de quintal com o pouco que podermos
ter à mesa. Há alguns anos juntávamos as famílias,
este ano a probabilidade é cada um passar em sua

casa para evitar gastos desnecessários.” 

Votos
de boa saúde 

e reencontro familiar
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A
menos de 24 horas do
Natal e, consequente-
mente, do início da qua-
dra festiva, que inclui

os festejos de Ano Novo, a cida-
de de Luanda tem registado um
movimento relativamente calmo
se comparado com os anos ante-
riores. Para alguns habitantes, re-
gra geral, a quadra festiva é vi-
vida e celebrada como se fosse a

“Não tenho grandes
perspectivas para esta quadra

festiva, mas estar em família
nestas ocasiões é sempre melhor.
Tradicionalmente passamos em
casa dos pais e quando assim não
acontece passamos em casa com
os filhos e os netos.”

última. Porém, fruto da crise fi-
nanceira em Angola, a capital do
país está livre da loucura gene-
ralizada da compra de presentes
e de outras despesas para serem
felizes um, dois, três ou sete dias. 
O cozido de bacalhau, as car-

nes, os bolos, os frutos secos, su-
mo, cerveja, champanhe e whis-
ky são produtos que muitos que-
rem ter à mesa para a ceia da data
tão especial que é o Dia da Fa-
mília. Mas essa é uma daquelas
intenções que necessita de um
pressuposto essencial: o dinhei-
ro. A sua falta nem sempre per-
mite uma confraternização na
medida da grandeza da ocasião.
Por esse motivo, ganham espaço

os defensores de que a manifesta-
ção de confraternização, harmonia,
união, paz e de afecto ao próximo
deve ser diária e não consumada
num único dia ou durante a qua-
dra festiva. Como exemplo, apon-
tam para as crianças, fundamen-
talmente as mais desfavorecidas,
que merecem e precisam de amor
quotidiano, sem esquecer os órfãos. 
A falta de prendas, defendem,

pode ser substituída pela presen-
ça de um familiar ou amigo, um
sorriso, um carinho, um abraço e
uma palavra de estima e apreço.
Entretanto, para outro segmento
de pessoas, o 25 de Dezembro é
uma das datas mais especiais do
ano, porque afinal é o Dia da Fa-
mília, o núcleo fundamental da so-
ciedade. O Luanda, Jornal Metro-
politano saiu à rua e ouviu de-
poimentos de como os munícipes
perspectivam ou pretendem pas-
sar a quadra festiva.

HELMA REIS 
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LEILÃO PARA TERRENOS
LOTES URBANOS

PARA CONSTRUÇÃO  
“Os lotes urbanos destinados à construção
devem ser disponibilizados, por exemplo
por leilão, aos promotores imobiliários.
Esta é a única forma de obter terrenos

para construção a preços mais
competitivos”. 

estratégia comum entre o Estado, os
promotores privados e as entidades
financiadoras.

Quem deve ser responsável pela
gestão dos terrenos infra-estrutura-
dos e qual é o papel do Estado neste
processo?  
O Estado não deve gerir terrenos infra-
estruturados. Deve criar e implemen-
tar estratégias que permitam resolver
o problema existente, que reside na fal-
ta de habitação condigna para o cida-
dão. O Ministério do Ordenamento do
Território e Habitação é entidade per-
feitamente habilitada para definir e pla-

near o território e tem toda a capaci-
dade para gerir a construção de infra-
estruturas.

E os lotes urbanos?
Os lotes urbanos destinados à cons-
trução devem ser disponibilizados, por
exemplo por leilão, aos promotores imo-
biliários. Esta é a única forma de obter
terrenos para construção a preços mais
competitivos.  

Pode explicar melhor?
A tentação de possuir um instituto que
gere terrenos infra-estruturados tem
dois graves inconvenientes. Primeiro:

diminui a massificação do
processo de construção. Se-
gundo: gera uma receita me-
nor para o Estado quando
comparada com os impostos
gerados por um mercado
imobiliário  mais dinâmico
e saudável.

Que solução propõe para a
desordem arquitectónica
da cidade de Luanda?
No meu entender, Luanda
não tem uma desordem ar-
quitectónica, mas sim um de-
sordenamento na ocupação

do território. É, em minha
opinião, um problema ur-
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“Pagamos uma licença
para construir uma

urbanização e depois
outra licença para

construir um edifício
previsto na mesma

urbanização, que pode
ficar quase ao mesmo

valor que pagamos
para o Imposto Predial

Urbano (IPU)”

O que se observa actualmente no mercado
imobiliário é um processo “doloroso”, onde o

mercado, de acordo com o director da Empresa
de Projectos Técnicos, Consultoria e Gestão

LDA, José Paulo Nóbrega, deixou de ser “vende
a qualquer preço”. Agora “tem que se vender a
preços compatíveis com a taxa de esforço das

famílias angolanas”

“O mercado
imobiliário

não faliu; está
adequar-se

à nova
realidade”

MODELO COMPATÍVEL
PREÇOS E CUSTOS

O surgimento de um sector imobiliário
dinâmico, forte e capaz de resolver os
problemas de habitação em Luanda e
em todo país passa pela criação de
terrenos infra-estruturados, com

preços competitivos e redução dos
custos de construção. 

JOSÉ PAULO NÓBREGASANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Como avalia o actual estado do
mercado imobiliário em
Luanda?

O mercado imobiliário em Luanda
acompanha o [mercado] de todo o país.
Vive um período de crise e de adapta-
ção a uma nova realidade. O segmen-
to correspondente aos imóveis de maior
valor sofre com o abrandamento da eco-
nomia e do investimento estrangeiro,
e o segmento correspondente aos imó-
veis de menor valor também não está
em melhor situação devido à diminui-
ção do poder de compra do cidadão.

Há quem considere que,
literalmente, o sector faliu...
O sector imobiliário não faliu. Está num
processo de adequação à nova reali-
dade, onde o mercado passou a ser
apenas o destinado a resolver a ca-
rência de habitação do cidadão an-
golano. Este é um processo “doloro-
so”, pois o mercado deixou de ser
“vende-se a qualquer preço” para
“tem que se vender a preços compa-
tíveis com a taxa de esforço das fa-
mílias angolanas”. É um processo di-
fícil e onde apenas conseguiremos re-
sultados positivos se houver uma

António Pimenta          
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao



banístico. É um problema do “poder
público” no que diz respeito à compo-
nente urbanística, que se agrava um
pouco mais devido à forma abusiva de
como o cidadão usa os espaços públi-
cos. Porque não é aceitável que, de for-
ma impune, os geradores sejam colo-
cados nos passeios ou jardins públicos,
que os jardins sejam ocupados para o
desenvolvimento de actividades eco-
nómicas privadas, sem que a comuni-
dade seja devidamente ressarcida, que
os passeios sejam destruídos ou redu-
zidos e aproveitados para outros fins. E
que até as ruas e largos sejam privati-
zados sem que aconteça alguma coisa.

A paralisação das obras em Luanda
deixa a cidade com uma imagem
feia, tanto pela paralisação como
pelo próprio estado das chapas que
circundam as obras.
O mau estado dos tapumes de obras
ou a ocupação da via pública, de for-
ma não justificada, contribui para a ima-
gem pouco digna que temos hoje da
nossa cidade. Entendo que a saída pa-
ra essa desordem passa pela aplicação
de regras urbanísticas coerentes, trans-
versais, justas, voltadas para o bem co-
mum e conhecidas por todos os muní-
cipes, que devem-se agregar à criação
de uma consciência de bom uso do es-
paço público pelos cidadãos. É preciso
criar uma consciência e responsabili-
dade social que permita que todos par-
ticipem na criação e manutenção dos
referidos espaços.

Acredita que o preço dos terrenos
em Luanda constitui uma das razões
para a inflação do mercado
imobiliário?  
A inflação no mercado imobiliário não
pode estar apenas relacionada com os
preços de venda dos terrenos. Existem
outros problemas. Temos, por exemplo,
a questão das licenças que são neces-
sárias para realizar uma obra e os cus-
tos destas licenças. Pagamos uma li-
cença para construir uma urbanização
e depois outra licença para construir
um edifício previsto na mesma urba-
nização, que pode ficar quase ao mes-
mo valor que pagamos para o Impos-
to Predial Urbano (IPU). Associa-se a
isso a própria demora na aprovação de
projectos e na importação de grande
parte do material que utilizamos. Ou-
tro problema pode residir na inexis-
tência de uma forte aposta na forma-
ção de quadros angolanos para o sec-
tor, que se agrava significativamente
com os custos de financiamento. O so-
matório de todos estes factores contri-
buem para os custos de construção que
temos hoje no mercado e que colocam
o valor de venda dos imóveis fora do
alcance da maior parte dos cidadãos.

É possível alavancar o sector
imobiliário sem financiamentos?  
Sim, utilizando o modelo de coopera-
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JOSÉ PAULO NÓBREGA
OCUPAÇÃO INDEVIDA

DE ESPAÇOS PÚBLICOS
“Não é aceitável que, de forma impune, os
geradores sejam colocados nos passeios ou

jardins públicos, que os jardins sejam ocupados
para o desenvolvimento de actividades

económicas privadas, sem que a comunidade seja
devidamente ressarcida”.

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

SECTOR IMOBILIÁRIO
HABITAÇÃO CONDIGNA
Ainda existem muitos edifícios em Luanda

com placas identificadoras das
cooperativas que os construíram. É

importante que haja em Angola um sector
imobiliário capaz de resolver os problemas
da falta de habitação condigna que afecta

muito a população.

tivas que foi muito usado nos anos
70. Ainda existem muitos edifí-
cios em Luanda com placas iden-
tificadoras das cooperativas que
os construíram.  É importante que
haja em Angola um sector imobi-
liário capaz de resolver os pro-
blemas da falta de habitação con-
digna que afecta muito a popula-
ção. O modelo de cooperativas
permite a construção de edifícios,
desde que haja a premissa e ca-
pacidade dos cooperadores de mo-
bilizar capitais para a construção
e garantir o retorno dos valores
investidos.

O que falta para termos um
sector imobiliário mais
dinâmico?  
O surgimento de um sector imo-
biliário dinâmico, forte e capaz de
resolver os problemas de habita-
ção em Luanda e em todo país
passa pela criação de terrenos in-
fra-estruturados, com preços com-
petitivos, redução dos custos de
construção, e consequente insti-
tucionalização de um modelo de
financiamento compatível com a
taxa de esforço real das famílias
angolanas.  

Que razões terão ditado o
cancelamento dos
financiamentos ao sector
imobiliário?  
O cancelamento dos financia-
mentos pode estar essencial-
mente relacionado com os riscos
que representam os créditos pa-
ra as entidades financiadoras,
que se vêem confrontadas com
a incapacidade dos financiados
em fazer face aos compromissos
assumidos.

PERFIL

Nome: José Paulo Nóbrega.
Naturalidade: Gabela, provín-
cia do Cuanza Sul.
Data de Nascimento:
26/09/1963.
Filiação: José Alfredo Pinto da
Nóbrega e Maria Helena Pinto
Nóbrega.
Número de filhos: 4.
Formação académica: Enge-
nheiro de construção civil – Fa-
culdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto, Portugal.
Trajectória profissional: Ad-
ministrador da Progest Projec-
tos Técnicos e Consultoria.
Prato que mais gosta:Mufete. 
Cantores preferidos: Rui
Mingas, Paulo Flores e Matias
Damásio 
Sonho: Ver Angola sem po-
breza, fome e auto-suficiente
alimentar. 



JORGE MOREIRA
14 ANOS DE CONVIVÊNCIA

“Tânia sempre foi uma mulher de diálogo. Não
esperava isso dela. Estávamos a preparar o nosso
casamento depois de 14 anos de convivência. Não

sei que demónio lhe subiu à cabeça, que nem
sequer pensou nos nossos filhos. Deu-me vários
golpes e espetou-me a faca, que ficou cravada no

meu pescoço”.

TRIBUNAL PROVINCIAL
PENA SUSPENSA

Um ano depois do fatídico dia, Tânia, que ficou
conhecida como “Mulher bombeira”, foi

condenada pelo Tribunal Provincial de Luanda a
12 anos de prisão pelo crime de homicídio

frustrado, com pena suspensa, pelo facto do seu
advogado ter apresentado recurso no Tribunal

Supremo.  

18 PLANTÃO Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

J
orge Moreira e Tânia Mateus vi-
veram um conto de fadas duran-
te 14 anos. Dessa relação nasceram
duas crianças. Essa história de

amor foi interrompida, quando na ma-
drugada de 22 de Outubro de 2017, Tâ-
nia Mateus, tomada por raiva, esfa-
queou o seu parceiro no pescoço. Jor-
ge Moreira viu a vida por um fio.
Um ano depois do fatídico dia, Tânia

Mateus, que ficou conhecida como “mu-
lher bombeira”, foi condenada pelo Tri-
bunal Provincial de Luanda a 12 anos
de prisão pelo crime de homicídio frus-
trado, com pena suspensa, pelo facto de
o seu advogado ter apresentado recur-
so no Tribunal Supremo.  Ainda trau-
matizado com a situação, Jorge Morei-
ra recordou ao Luanda, Jornal Metro-
politano os momentos que antecederam
a facada que quase lhe tirou a vida.
“A Tânia sempre foi uma mulher de
diálogo. Tivemos momentos bons, mas
também vivemos os nossos problemas.
Infelizmente, na noite do dia 21 de Ou-
tubro de 2017, algo não estava bem
com ela. Só não imaginava que iria aca-
bar com uma faca espetada no pesco-
ço”, começa por contar.
Dias antes, Jorge Moreira tinha sido

convidado para um jantar num res-
taurante da Ilha de Luanda. Não que-
rendo ir sozinho, convidou Tânia Ma-
teus para acompanhá-lo, mas esta
prontamente recusou.  Maldisposta, Tâ-
nia Mateus pediu-lhe que chegasse do
serviço mais cedo para conversarem.
Jorge Moreira concordou, mas antes, foi
visitar uma colega que dera à luz. “A
caminho de casa, ela ligou para mim a
pedir que comprasse um hambúrguer
e sumo. Já em casa, voltei novamente a
convidá-la para sair, mas voltou a re-
cusar”, recorda a vítima. 
Jorge Moreira achou estranho essa ati-

tude da mulher, que até àquele dia nun-
ca havia recusado os seus convites pa-
ra sair. “Fiquei em casa e conversámos.
Ela até comprou duas t-shirts persona-
lizadas com a inscrição minha rainha,
meu rei”, para usarem quando saíssem. 
Por volta das 21 horas, Jorge Morei-

ra decide ir ao bar de um vizinho con-
viver com os amigos. Depois disso, foi
a casa da sua irmã, onde ficou a con-
viver com o cunhado, até à uma hora

da manhã do dia 22 de Outubro.
Devido ao adiantado da hora, de-
cidiu descansar um bocado para
retemperar as forças antes de re-
gressar a casa. Às três da manhã,
achou que já estava em condições
e foi para casa onde Tânia Ma-
teus o esperava. 
“Pelo caminho, parei novamen-
te no bar do vizinho, que fica mes-
mo ao lado da nossa casa, até fe-
char. Como somos vizinhos de por-
ta, fomos juntos para casa”, disse.
Já em casa, foi recebido com

ofensas verbais. Ainda assim, Jor-
ge Moreira pediu a Tânia Mateus
que o ajudasse a subir as escadas
e ela acedeu. Posto no quarto, o
marido, embriagado, pediu à mu-
lher para fazerem relações sexuais,
mas esta, com os nervos à flor da
pele, recusou. Isso gerou uma ace-
sa discussão entre o casal.

GRAVE AGRESSÃO FÍSICA 
Descontrolada, Tânia Mateus
atingiu Jorge Moreira com uma
garrafa de champanhe, acaban-
do por perder os sentidos, esta-
telado no chão. Não satisfeita, foi
à cozinha buscar uma faca que,
depois de aquecida, foi espetada
no pescoço do marido, que até
então era o “seu rei”.
“Eu não esperava isso dela. Es-
távamos a preparar o nosso ca-

samento depois de 14 anos de
convivência. Não sei que demó-
nio lhe subiu à cabeça, que nem
sequer pensou nos nossos filhos.
Deu-me vários golpes e espetou-
me a faca, que ficou cravada no
meu pescoço”, recordou, en-
quanto apontava para a grande
cicatriz deixada pela agressão. 
Segundo Jorge Moreira, Tânia

Mateus, perturbada com a situa-
ção, acordou os filhos e mandou-
os para casa de uma irmã. Ao ver
a roupa da mãe manchada de
sangue, um dos filhos desconfiou
de algo de grave. Conta a vítima
que o filho simulou que tinha saí-
do,  batendo com a porta. Mas,
na realidade, tinha ido esconder-
se na casa de banho.
Num momento de distracção da

mãe, o filho irrompeu pelo quar-
to, onde encontrou o pai estendi-
do no chão, todo ensanguentado.
“Mamã, mataste o papá? O que foi
que fizeste?”, questionou o meni-
no de 14 anos que, assustado com
o cenário que acabara de presen-
ciar, foi em busca de socorro. 
Cheio de dores e a desfalecer,

Jorge Moreira levantou-se e ca-
minhou apoiado numa parede,
até deparar com a sua imagem
num espelho, onde viu que tinha
uma faca cravada no pescoço. 
“Tânia, o que se passa? O que

foi que fizeste? Lembro-me
que te pedi para fazermos
amor e não sei de mais
nada”, disse Jorge Mo-
reira à companheira,
enquanto pedia para
ajudá-lo. Tânia Ma-
teus chorava, enco-
lhida num canto do
quarto. Ensanguen-
tado e com muitas
dores, o marido con-
seguiu pedir socorro
ao vizinho, dono do bar
onde estivera. “Peterson
ajuda-me, olha o que a tua
vizinha me fez”, implorou. 
Enquanto o vizinho chama-

va por socorro, Jorge Moreira
começou a caminhar pela
rua, chamando a atenção
de quem passava. Um
dos transeuntes reco-
nheceu-o e avisou
outros familiares
que acorreram
ao local.
Durante

oito dias, a
v í t ima
fi c o u
i n -

ternada sob observação de médi-
cos e debaixo de uma corrente de
oração. “Fiquei quatro horas no
Bloco Operatório. Os médicos usa-
ram os instrumentos, mas quem
me operou foi Deus. Podia ter
morrido naquele dia. Mas isso não

aconteceu, porque ainda não che-
gou a minha vez de partir”, afirmou.
Os médicos não acreditaram na

sua sobrevivência, por isso apeli-
daram-no de “campeão”. “Agra-
deço aos médicos e enfermeiros
pela atenção. Isso ajudou muito na
minha recuperação. Estou a cum-
prir com a medicação. Por sair vi-
vo desta situação, fui apelidado de
campeão”, explicou.
Funcionário do Ministério da

Justiça, colocado na Conservató-
ria do Registo Predial de Luanda,
Jorge Moreira, hoje com 39 anos,
padece de um problema nas cor-
das vocais. Por isso, pede ajuda à
sociedade para realizar uma deli-
cada cirurgia no estrangeiro.
“O meu serviço determinou uma
junta médica, mas esta foi provin-
cial e não nacional. Tive simples-
mente apoio dos colegas. Já mar-
quei até audiência com o ministro
da Justiça, mas nunca fui recebi-
do. Faço um apelo ao presidente
da Junta Nacional de Saúde no
sentido de ajudar-me a viajar pa-
ra o exterior para realizar a cirur-
gia”, revelou.

JORGE MOREIRA descarta
uma reconciliação com a mãe dos
seus filhos. Mas apesar disso, es-
perava por um telefonema da
mulher a pedir perdão pelo su-
cedido, já que esta aguardava a
leitura da sentença em liberdade. 
“Esperava por um telefonema de-

la a pedir perdão pelo ocorrido, mas
isso não aconteceu. Isso demons-
trou que ela não estava arrependida.
Mas entreguei tudo a Deus. Estou
simplesmente preocupado com a
minha saúde”, frisou.
Jorge Moreira garante que, du-

rante as sessões de julgamento,
deixou bem claro que havia per-
doado a mulher. “Eu não voltarei

para ela. Não tenho mágoa. Mas
é preciso reconhecer que o que
aconteceu é uma marca que fi-
ca para sempre na minha me-
mória. Deus é maravilhoso, ela
só precisa de orar muito. Eu
também vou fazer o mesmo e
seguir em frente”, garantiu.
O advogado de Tânia Mateus,

Agostinho Bungo, interpôs um
recurso no Tribunal Supremo, ale-
gando que houve excesso na
aplicação da pena de prisão
maior, não tendo sido conside-
rado o especial valor das cir-
cunstâncias atenuantes previs-
tas no Código Penal.
“Faltou consideração pela con-

dição social da Tânia, por ser mãe
de filhos menores e pelo facto des-
tes ficarem privados do seu acom-
panhamento durante 12 anos”,
disse o causídico, para quem tam-
bém houve excesso no valor de
três milhões de kwanzas como in-
demnização à vítima. 
Com o recurso apresentado

pela defesa ao Tribunal Supre-
mo, tudo leva a crer que o ca-
so “Mulher Bombeira” promete
novos capítulos. Enquanto isso,
Jorge Moreira aguarda por uma
cirurgia no estrangeiro e Tânia
Mateus espera pela decisão do
Tribunal Supremo em liberda-
de provisória. YS

PEDIDO DE PERDÃO

MOTA AMBRÓSIO  |EDIÇÕES NOVEMBRO

Yara Simão
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

Os contornos
de um homicídio

frustrado

INSÓLITO Médicos não acreditaram na sobrevivência da vítima

CASO “MULHER BOMBEIRA”
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FERNANDO BINGE
VERACIDADE DAS DENÚNCIAS 
“Foi criada uma comissão que integra o Serviço de
Fiscalização do município, a Polícia Nacional e o

Serviço de Investigação Criminal (SIC), que trabalha
para apurar a veracidade das denúncias e o

desmantelamento de redes de “garimpo” de água. A
ser comprovado o envolvimento dos funcionários da

EPAL, eles serão responsabilizados”.

HENRIQUES RAIMUNDO 
CENTRO SEM CAPACIDADE
“Confrontei os responsáveis do centro de

distribuição e captação de água para me inteirar
das constantes interrupções no abastecimento.
Eles alegam que o centro está sem capacidade

para abastecer de maneira continuada os
diferentes bairros e a prioridade recai 

para vila de Viana”.

O
s trabalhadores da Empresa
Pública de Águas (EPAL),
afectos à área técnica do cen-
tro de distribuição e captação

em Viana, estão a ser acusados pelos
moradores do município, principal-
mente os residentes no bairro CAOP,
de serem os principais mentores do
“garimpo” de água.

Um grupo de aproximadamente 40
moradores disse tratarem-se de funcio-
nários da empresa que vandalizam as
condutas de 250 milímetros para efec-
tuar ligações clandestinas e, desta for-
ma, abastecer os tanques construídos no
interior de algumas residências. Acres-
centam que os proprietários dos tanques,
por sua vez, no período nocturno, abas-
tecem os camiões cisternas que se dedi-
cam à comercialização da água.
“Os ‘garimpeiros’ de água são os pró-
prios trabalhadores que vandalizam as
condutas e desviam a água para os tan-
ques com a finalidade de comercializar
em áreas onde o abastecimento é defi-
citário”, acusou Florindo Kibela. 
Segundo o mesmo morador, o en-

volvimento dos funcionários da EPAL

no negócio da venda de água é visível
até nas girafas localizadas próximo do
centro de distribuição e captação de
água do município. 
Simão Marcos vive a escassos me-

tros do centro de distribuição de água
e ainda assim reclama de falta de água
em casa. Afirma que tem contrato de li-
gação domiciliária celebrado com a
EPAL, mas há muito deixou de ver o lí-
quido jorrar nas torneiras. 
Henriques Raimundo, morador no

bairro Boa Fé, não escondeu o incómo-
do com a falta de água e de informação
da parte da empresa pública. Por esse
motivo, confrontou os responsáveis do
centro de distribuição e captação de
água para se inteirar das constantes in-
terrupções no abastecimento. 
“Eles alegam que o centro está sem
capacidade para abastecer de maneira
continuada os diferentes bairros e a prio-
ridade recai para vila de Viana”, disse.

ACESSO A ÁGUA POTÁVEL 
Bairros sem água potável e moradores
desesperados. Este é o cenário que o
Luanda, Jornal Metropolitano encon-
trou nos diferentes bairros de Viana por
onde passou. CAOP, Estalagem, Qui-
lómetro 12, Boa Fé, Capalanga, Novo,

Viana Sanzala e Zango 3, são apenas
exemplos dos locais onde o grau de di-
ficuldade é maior para haver acesso a
água potável. 
Para quem tem recursos financeiros,

os camiões cisternas e os motoqueiros,
vulgo “kupapatas”, que vendem o pre-
cioso líquido, são as principais alter-
nativas.  
“Há muito que não temos água e so-
mos obrigados a depender das cister-
nas, dos ‘kupapatas’ ou dos tanques de
particulares que vendem o bidão de 20
litros a preços que variam entre 50 e 250
kwanzas, mediante a oferta e procura.
São preços exorbitantes”, afirmou Ju-
liana Diogo, moradora da CAOP B.
Devido ao elevado número de tan-

ques de água clandestinos, o bairro Ca-
madeira é visto pelos moradores como
o mais propício ao “garimpo”. Gabriel
da Costa recorda que, há sete anos, du-
rante uma visita ao município de Via-
na, o antigo governador de Luanda, Jo-
sé Maria Ferraz, encontrou vários tan-
ques de água clandestinos e ordenou a
sua retirada. 
“Hoje, esses tanques foram nova-
mente erguidos e comercializam a
água sob o olhar silencioso das auto-
ridades”, lamentou.

MUNICÍPIO DE VIANA 

Técnicos da EPAL acusados
de “garimpo” e venda de água

O ADMINISTRADOR
municipal adjunto de
Viana para a Área Téc-
nica e Infra-estruturas,
Fernando Binge, admitiu
ter conhecimento do en-
volvimento de alguns
funcionários da EPAL no
negócio de “garimpo”
de água através de 
denúncias. 

Fernando Binge ex-
plicou que foi criada
uma comissão que in-
tegra o Serviço de Fis-
calização do município,
a Polícia Nacional e o
Serviço de Investigação
Criminal (SIC), que tra-
balha para apurar a ve-
racidade das denúncias
e o desmantelamento
de redes de “garimpo” de
água. Também garantiu
que, a ser comprovado
o envolvimento dos fun-

cionários da EPAL, eles
serão responsabilizados
civil e criminalmente.

O administrador ad-
junto de Viana admitiu,
igualmente, que o bair-
ro Camadeira é o “epi-
centro do garimpo de
água” no município, ten-
do esclarecido que no
âmbito da Operação
Resgate foram des-
mantelados sistemas de
captação, apreendidos
cinco camiões cisterna,
mangueiras e moto-
bombas. 

“Estamos a trabalhar
no combate ao ‘garimpo’
que assola Viana e já fo-
ram identificados vários
pontos de ‘garimpo’ nos
bairros CAOP A, B, C, Ca-
madeira e Capalanca”,
assegurou. 

FM

RESPONSABILIDADE 
CIVIL E CRIMINAL 

JOÃÕ GOMES |EDIÇÕES NOVEMBRO

Nas últimas semanas, o “garimpo” de água atingiu níveis alarmantes no município de Viana. Os avultados prejuízos de
que se queixa a direcção da Empresa Pública de Águas (EPAL) e os transtornos aos consumidores falam por si 

Fula Martins
omomomo.omomo@omomoomo.co.ao
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tado a abandonar o tratamento. Al-
guns optam por comprar medica-
mentos genéricos, por serem mais ba-
ratos, numa altura em que, na zona
urbana, cada farmácia estipula o pre-
ço que melhor lhe convém. 

Maria Marcos, 57 anos, é hiper-
tensa há mais de cinco anos e confes-
sou as dificuldades que tem para com-
prar uma lâmina de Hytacand, com
14 comprimidos, que custa entre cin-
co a nove mil kwanzas.

“É muito caro. Já pedi ao médico
para mudar a medicação, mas não foi
a melhor opção porque os medica-
mentos estão mesmo muito caros”,
queixa-se, para acrescentar que tem
sido o filho a comprar os remédios pa-
ra a sua medicação. “Antes de pensar
nas suas necessidades pessoais, ele

primeiro compra a minha  me-
dicação. Se não fosse ele, não
sei como iria comprar os me-
dicamentos com os preços ac-
tualmente praticados”, disse.

Além da hipertensão arte-
rial, Maria também padece de
anemia falciforme, dois pro-
blemas de saúde que a obrigam
a tomar medicamentos cons-
tantemente. Frente à alta dos
preços dos medicamentos, ela
pede que a isenção do paga-
mento de direitos aduaneiros
sobre a importação de medi-
camentos seja extensiva às
doenças como a hipertenção ar-
terial, a anemia falciforme e o
reumatismo, numa altura, se-
gundo disse, em que o país não

dispõe de serviços adequados
para o tratamento e controlo
destas doenças.

Domingos Hélder já perdeu
a conta de quanto gasta para
comprar os medicamentos pa-
ra a esposa que padece de hi-
pertensão arterial. Conta que
as farmácias alteram os preços
quase todos os dias. 

"A minha esposa é hiper-
tensa há sete anos e faz a me-
dicação todos os dias. Anti-
gamente não tínhamos difi-
culdades em adquirir os
medicamentos. Agora é pre-
ciso fazer pesquisa, analisar
os preços e depois comprar”,
revelou.  

Domingos compra uma lâ-

mina de Enalapril, com dez
comprimidos, a 1.800 kwan-
zas, e o Adalat, de 14 compri-
midos, a 2.300 kwanzas. Já a
lâmina de Aspirina fica-lhe a
1.300 kwanzas e o Captopril a
1.800 kwanzas. 

Maria Filipa, 50 anos, sofre
de diabetes há mais de cinco
anos. Uma ampola de insulina
custa-lhe sete mil kwanzas, por
isso nem sempre faz a medi-
cação por falta de dinheiro.  Tal
como Maria Marcos, Maria Fi-
lipa também depende do filho
para ter acesso aos medica-
mentos.”Quando o meu filho
não tem dinheiro, fico sem os
medicamentos”, disse. Deses-
perada, Maria Filipa também
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OSVALDO LOURENÇO
CASOS DE HIPERTENSÃO 

NA CLÍNICA MULTIPERFIL
“Diariamente são atendidos na clínica

Multiperfil 40 a 45 pacientes. Noventa por
cento dos casos são diagnosticados com
hipertensão, frequente em homens com

menos de 50 anos e em mulheres com idades
superior a 50 anos”

PETER AGUIAR
UM HOMEM DADO 

COMO MORTO
“A médica cubana rejeitou o relatório que
trazia, porque não aceitava documentos
prescritos por médicos angolanos. Fui
logo submetido a hemodiálise, mas,

durante o tratamento, houve
complicações e fui dado como morto”.

Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

Há um ano, o Executivo aprovou
a isenção do pagamento de di-
reitos aduaneiros sobre a im-

portação de medicamentos contra dia-
betes, à luz da nova Pauta Aduaneira,
em vigor desde o ano passado.

Com a medida, os doentes espe-
ravam adquirir os medicamentos a
preços mais baratos. Infelizmente,
desde a publicação do Decreto Presi-
dencial que aprova a tal isenção, os
preços dos medicamentos contra dia-
betes e hipertensão arterial estão ca-
da vez mais caros. 

Doentes e familiares estão agasta-
dos com a situação e muitos têm es-

DOENÇAS CRÓNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Arcângela Rodrigues   
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

O Ministério da Saúde garante que o Estado vai subvencionar os medicamentos
para doenças crónicas não transmissíveis, numa altura em que as farmácias 
registam uma subida  de preços 

Alta dos preços 
dos medicamentos 
assusta doentes 



SAÚDE 23Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

FARMÁCIAS 
A LEI DA PROCURA 

E DA OFERTA
As farmácias justificam que os preços são
determinados em função do valor de

compra aos fornecedores. Se os
fornecedores aumentarem ou reduzirem

os preços, as farmácias 
acompanham o ritmo.

DOMINGOS HÉLDER
PESQUISAR  E ANALISAR

ANTES DE COMPRAR
"A minha esposa é hipertensa há sete anos e
faz a medicação todos os dias. Antigamente
não tínhamos dificuldades em adquirir os
medicamentos. Agora é preciso fazer

pesquisa, analisar os preços 
e depois comprar”. 

deseja que o medidor de açúcar e os
medicamentos sejam dados de forma
gratuita aos doentes. 

INSUFICIÊNCIA RENAL
Peter Aguiar, 42 anos, padece de in-
suficiência renal há 11 anos. Desco-
briu a doença precocemente. “Tinha
dores de estômago constantes e o ba-
timento cardíaco era muito acelerado.
Por causa desses sintomas, fui ao hos-
pital dos Cajueiros, no Cazenga, on-
de os médicos não conseguiram des-
cobrir o meu problema. Depois disso,
surgiu uma inflamação nos pés e no
pénis”, começou por explicar. 

Na Clínica Espírito Santo, conti-
nuou, fez alguns exames que revela-
ram um problema no coração e, por
isso, devia ser submetido a uma in-
tervenção cirúrgica. “Naquela altura
não se fazia cirurgia cardíaca no país,
por isso tinha de viajar para o exte-
rior. Fiz um pedido à minha empresa,
mas a tesoureira negou-se a dar-me
ajudas de custo”, revelou.

Através de um exame foi-lhe dec-
tectado vestígios de sangue na urina.
A médica que o assistiu aconselhou-
o  a procurar um especialista em ne-
frologia para dar seguimento às con-
sultas. Na época, disse, no país só ha-
via dois médicos nefrologistas, por
isso esperou dois anos para fazer a
primeira consulta. Enquanto perma-
necia em lista de espera, os pés  in-
flamavam todos os dias.

Preocupado com o agravamento do
seu estado de saúde, procurou os  ser-
viços do hospital Américo Boavida, on-
de foi informado de que o seu proble-
ma não tinha solução, sendo que o úni-
co caminho a seguir era o tratamento
tradicional. Não satisfeito, foi ao hos-
pital Josina Machel, onde após avalia-
ção médica e os resultados dos exames,
foi-lhe aplicado um catéter,  tubo  inse-
rido numa veia com maior fluxo de san-
gue para fazer a hemodiálise, por cau-
sa da insuficiência renal. 

pode custar-lhe 15 mil kwanzas ou
mais e isso em função do tipo de me-
dicamento. Peter Aguiar faz a hemo-
diálise na clínica Multiperfil três ve-
zes por semana, durante quatro ho-
ras. As despesas do seu tratamento
são por conta do Estado e tem direi-
to a alguns medicamentos.

PRODUÇÃO NACIONAL
O chefe do serviço de Nefrologia da clí-
nica Multiperfil afirmou que os pa-
cientes que padecem de doenças cró-

“A médica cubana, em serviço, re-
jeitou o relatório que trazia, porque
não aceitava documentos prescritos
por médicos angolanos. Fui logo sub-
metido a hemodiálise, mas, durante
o tratamento, houve complicações e
fui dado como morto”, contou, acres-
centando que, graças à intervenção de
um outro médico, foi reanimado e con-
seguiu recuperar os sinais vitais.

Peter Aguiar revelou que não uri-
na há onze anos e para sobreviver tem
de fazer hemodiálise. Por causa da
doença, tem algumas limitações, por
isso, além de aceitar a doença, tem
contado com o apoio da família. “Pa-
ra minha alegria, tenho o apoio da fa-
mília, especialmente da minha espo-
sa e da minha mãe”, reconheceu.

Peter Aguiar afirmou que no país
falta de tudo para os doentes com
problema renais. Nesta altura, ele
precisa de fazer uma cirurgia para
retirar a glândula, mas por falta de
médicos em cirurgia vascular, não
consegue fazer. 

"Temos de adquirir os medica-
mentos a partir do exterior do país. A
escassez e o alto preço para a compra
da moeda estrangeira, tem dificulta-
do as coisas”, reclamou.

Uma lâmina de dez comprimidos

nicas têm enfrentado muitas
dificuldades para a aquisi-
ção dos medicamentos para
o seu tratamento, sendo que
muitos deles têm duas ou
três patologias crónicas.  Gil-
semar Boavida apontou os
doentes renais crónicos co-
mo aqueles que maior difi-
culdades enfrentam para ad-
quirir os medicamentos, na
medida em que são todos im-
portados e caros. 

O chefe do serviço de Ne-
frologia da clínica Multiper-
fil explicou que a falta destes
medicamentos leva ao sur-
gimento precoce de compli-
cações graves (fracturas ós-
seas, anemia, hipertensão ar-
terial e cardiovasculares),
inerentes a doença.

Por isso, diz que as au-
toridades devem colocar as
doenças crónicas não trans-
missíveis no topo das prio-
ridades, rever as políticas
de importação, criar e esti-
mular a produção nacional,
subsidiar os preços, de mo-
do a optimizar e facilitar o
acesso aos medicamentos,
o mais rápido possível, por
se tratar de um problema
de saúde pública.

O especialista em Ne-
frologia informou que são
atendidos diariamente cer-
ca de 100 pacientes com
doença renal crónica.  

Quanto às idades, elas
variam entre os 30 e 45
anos. As principais causas
da Doença Renal Crónica
(DRC) são a hipertensão ar-
terial, diabetes, infecções e
nefrotoxicidade. 

MEDICAMENTOS
GENÉRICOS COM
PREÇOS ATRACTIVOS 
Em algumas farmácias os
medicamentos genéricos
são os mais vendidos, por
serem mais baratos. Os far-
macêuticos dizem que os me-
dicamentos originais deixa-
ram de ter saída, devido à su-
bida dos preços. Segundo
eles, os preços são determi-
nados em função do valor de
compra aos fornecedores. Se
os fornecedores aumentarem
ou reduzirem os preços, as far-
mácias acompanham o ritmo.

Na farmárcia Sagrada Es-
perança, do grupo Endiama,
localizada na Maianga, uma lâ-
mina de Hytacand (16/ -
12,5mg), de 14 comprimidos,
do tipo genérico, custa 1.860
kwanzas, enquanto que a lâ-
mina original é vendida ao pre-
ço de sete mil kwanzas. 

O Enalapril (20 mg) do
tipo genérico custa 1.980
kwanzas, uma caixa de Ada-
lat (CR 30mg), do tipo ge-
nérico, é comercializada a
3.320 kwanzas. A caixa de As-
pirina custa três mil kwanzas.
Já a caixa de Captopril (50
mg), do tipo genérico, está a
1.600 kwanzas.  

Ainda na mesma farmá-
cia a caixa de Losartan (50
mg), do tipo  genérico, cus-
ta  2.550 kwanzas, Furose-
mida (40mg), do tipo gené-
rico está a 1.080 kwanzas,
Amlodipina (5 mg), custa
1.050 kwanzas, Hidroclo-
rotiazida (50mg), dez com-
primidos avulsos, custa 900
kwanzas.

A MINISTRA DA SAÚDE, Sílvia
Lutucuta, garantiu que o Executivo
vai subvencionar os medicamentos
para doenças crónicas não trans-
missíveis, como hipertensão arterial
e diabetes.  

Sílvia Lutucuta explicou que o Mi-
nistério da Saúde está empenhado
na aquisição de medicamentos em
quatidades necessárias e com a qua-
lidade desejada a custo baixo,sem cau-
sar riscos de saúde a população.  

A ministra revelou que está em
curso um processo d compras agru-
padas de medicamentos em cola-
boração com o Ministério das Fi-
nanças, tendo sido aberto um con-
curso público para o uso de uma pla-
taforma electrónica, que vai con-
trolar a logística e os custos. 

Sílvia Lutucuta disse que Ango-
la, ao passar da categoria de país
de baixo rendimento, para de mé-
dio rendimento, perdeu algumas
subvenções que financiavam os
medicamentos de doenças crónicas,
que incluiam as grandes endemias.

AR

MEDICAMENTOS  
SUBVENCIONADOS

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

"Temos de adquirir 
os medicamentos 

a partir do exterior
do país. 

A escassez de
moeda estrangeira, 

tem dificultado 
as coisas”.

HIPERTENSÃO ARTERIAL
OSVALDO LOURENÇO, médico car-
diologista, considera que, devido a su-
bida vertiginosa dos preços, os hospi-
tais registam uma grande carência de
medicamentos para os seus doentes.
Por causa disso, acrescentou, muitos
estão a abandonar o tratamento, cor-
rendo o risco de contrair outras doen-
ças. Para mudar o quadro, refere que
é preciso melhorar o diagnóstico, o tra-
tamento, fiscalizar os preços e facilitar
o acesso aos medicamentos.

O especialista apontou a hiper-
tensão arterial como uma das doen-
ças não infecciosas que mais mortes
provoca, a nível mundial. 

“É uma doença com impacto não
só social, mas também económico,

muito elevado a nível mundial, prin-
cipalmente em países com o perfil de
Angola, que tem uma população hi-
pertensa muito jovem e que nem
sempre faz a medicação como deve
ser”, frisou.

Osvaldo Lourenço sublinhou que
a hipertensão traz consigo a insufi-
ciência cardíaca, renal, acidente vas-
cular, entre outras.  

“Diariamente são atendidos na clí-
nica Multiperfil 40 a 45 pacientes. No-
venta por cento dos casos são diag-
nosticados com hipertensão”, revelou.   

A hipertensão arterial é frequen-
te em homens com menos de 50
anos e em mulheres com idades su-
perior a 50 anos. AR



24 PUBLICIDADE Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018

(300.015)



PUBLICIDADE 25Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018



? Cinema

T E S T E

26 LAZER Segunda-feira, 24 de Dezembro de 2018
Des
1 -  B   

2- B      
3- A 

Pala 
Hor
1- BA         
DAM         
PRO        
33- A        
43- L    
Vert
1- BO         
OPE         
TIRA         
COM        
34- B        

Desafio

Igreja Sagrada Família

Curiosidades

Palavras Cruzadas

Cartoon Armando Pululo

Horizontais
1- Município da província de Malanje. 
9- Molhar com baba. 10- Município da
província do Cuanza Norte. 
12- Verbal. 13- Fazer tatuagem em. 
14- Alternativa. 15- Los Angeles (abrevia-
tura). 16- Tornar plano. 20- Tinta de pintar. 
21- Órgão das plantas vasculares 
de fixação e absorção, normalmente sub-
terrâneo. 22- União Nacional dos Artistas
Plásticos. 24- Assumir expressão alegre.
25- Ser excelente. 28- O número quatro
em numeração romana. 30- Avançava.
31- Sanduíche. 34- Período. 36- Que tem
prazer em fazer mal. 37- Dar-se por 
vencido. 38- Suavizar. 

Verticais
1- Grande massa de água salgada. 
2- Amoldar à maneira de baú. 
3- Cloreto de sódio. 4- Senhor (abrevia-
tura). 5- Campeonato profissional norte-
americano de basquetebol. 6- Animal que
mia. 7- Organização das Nações Unidas
(acrónimo). 8- Não continuar. 9- Corpo es-
férico. 11- A carreira mais rápida de al-
guns animais quadrúpedes. 
13- Que te pertence (feminino). 
14- Dez mais um. 17- Desapossar. 
18- Suspiro. 19- Carro. 
20- Arruamento cujo pavimento é reves-
tido por pequenos elementos de um mate-
rial duro. 23- Símbolo de nordeste. 24-
Perigo. 26- Incógnita, coisa desconhe-
cida. 27- Ratar. 
29- Igualmente. 
32- Despida. 33- A pessoa ou coisa mas-
culina de que se fala. 34- Barrete mou-
risco. 35- Ente. 37- O número 101 em 
numeração romana.

C
om uma torre sineira
emblemática, a igre-
ja Sagrada Família foi
construída em ho-

menagem aos cinquenta
anos da ordenação do pri-
meiro arcebispo de Luanda,
Dom Moisés Alves de Pinho.
O projecto da igreja inaugu-
rada em 1964, e pintada ori-
ginalmente de branco, foi
também assinado pelo ar-
quitecto Sabino Correia. Re-
presenta uma geometria úni-
ca. O interior é amplo e lu-
minoso. Duas aberturas
laterais ajudam à circulação
das correntes de ar nos dias

quentes, uma das caracte-
rísticas da chamada Arqui-
tectura Tropical, que teve
em Luanda um dos seus la-
boratórios preferenciais.
Esta corrente teve como im-
pulsionadores jovens ar-
quitectos portugueses que
analisaram em Angola e
Moçambique, sobretudo,
uma nova forma de ideali-
zar edifícios e a urbe. Cida-
des como Luanda ou Ma-
puto, começaram a ser tra-
çadas com base em espaços
amplos, funcionais, abertos
à tecnologia. Esta “revolu-
ção”, como lhe chamam es-

pecialistas na matéria,
apoiava-se no passo huma-
no como medida, em jogos
de volumes, formas geo-
métricas, azulejos e murais,
interconectando espaços pri-
vados e comuns e adapta-
va-se ao clima dos trópicos,
protegendo os habitantes
das cidades do sol e das chu-
vas repentinas.
Apesar do seu valor arqui-
tectónico, a igreja Sagrada
Família é um lugar de fé e
devoção. A igreja foi a pri-
meira onde o Papa João Pau-
lo II entrou quando visitou
Angola, em 1992.  

CINEMAX /Kilamba

Semana:  21 a 27 de Dez

• Título:    Bumblebee 3D
(Excepto dia 25 de Dezembro)

Sala ( VIP)
• Género: Acção, Sci-Fi
•Sessões:13H30/16H00/      

18H30(1)/ 21H00(1)
/23H30(2) 

(1)Excepto dia 24 de Dezembro
(2)Apenas dias 21, 22 e 23 de Dezembro

•Título:     Aquaman 3D
• Género: Acção, Aventura

(Excepto dia 25 de Dezembro)
(sala 1) 

• Sessão:12h40/15h40
/18h40(1)  /21h40(1)
(1)Excepto dia 24 de Dezembro

•Título: Homem-Aranha: 
No Universo Aranha VP
(Excepto dia 25 de Dezembro) 

(sala 2)  
• Género: Animação
• Sessão: 14h00/16h30/19h00(1)

(1)Excepto dia 24 de Dezembro

• Título: Engenhos Mortíferos 
(Excepto dia 25 de Dezembro)
(sala 2)

• Género: Acção, Aventura
• Sessões: 21h30  (1)

(1)Excepto dia 24 de Dezembro
Filme Esquebra – 800 Kz

• Título: O Regresso de Mary    
PoppinsVP  
(Excepto dia 25 de Dezembro) 
(sala 3)

• Género: Musical, Fantasia
• Sessões:13h10/15h50/18h50(1) 

(1)Excepto dia 24 de Dezembro

• Título:   O Regresso de Mary        
PoppinsVP
(Excepto dia 25 de Dezembro)

• Género:Musical, Fantasia
(sala 3)

• Sessões: 21h30(1)
(1)Excepto dia 24 de Dezembro

• Título:     Robin Hood
(Excepto dia 25 de Dezembro) 
(sala 3 )

• Género: Aventura, Fantasia
• Sessões: 13h00/ 15h40/18h20    

/21h00/23h40 (1) 

• Título:      Robin Hood
(sala 4 )

• Género: Acção, Aventura
•Sessões:13h50/16h20/19H00(1)

/21h30(1)/23h55(2)
(1)Excepto dia 24 de Dezembro
(2)Apenas dias 21, 22 e 23 de Dez

• Título:     Força Ralph: Ralph   
vs Internet VP
(sala 5 )

• Género: Animação
• Sessões: 13h10/ 15h30/ 18h10(1)

(1)Excepto dia 24 de Dezembro

• Título:    Bumblebee 3D
(Excepto dia 25 de Dezembro)

(Sala 5)
• Género: Acção, Sci-Fi
•Sessões:20h30(1)/ 23h00(2)
(1)Excepto dia 24 de Dezembro
(2)Apenas dias 21, 22 e 23 de Dezembro

RESPOSTAS

Desafio:
1 -  3 - 14 Bis.
2 -2 - Indiano
3 -4- Tânzania
4 -C - Mitologia Nórdica 

Palavras Cruzadas
Horizontais
1- MASSANGO. 9- BABAR. 10- BANGA. 
12- ORAL. 13- TATUAR. 14- OU. 15- LA. 
16- APLANAR. 20- COR. 21- RAIZ. 22-
UNAP. 24- RIR. 25- EXCELER. 28- IV. 
30- IA. 31- SANDES. 34- FASE. 36- CRUEL.
37- CEDER. 38- AMENIZAR.

Verticais
1- MAR. 2- ABAULAR. 3- SAL. 4- SR. 
5- NBA. 6- GATO. 7- ONU. 8- PARAR. 
9- BOLA. 11- GALOPE. 13- TUA. 
14- ONZE. 17- PRIVAR. 18- AI. 
19- RUCA. 20- CALÇADA. 23- NE. 
24- RISCO. 26- XIS. 27- ROER. 
29- IDEM. 32- NUA. 33- ELE. 34- FEZ.
35- SER. 37- CI.

1 - Santos Dumont, Foi um aeronauta,
desportista e inventor brasileiro.Du-
mont, projectou e construiu os primei-
ros balões dirigíveis. Como aeronauta
qual a sua obra mais notável?

1- Balão de ar                2- Avioneta
3- 14 Bis                        4- Helicópetro

2 - Mohandas Karamchand Gandhi,
conhecido como “Mahatma
Gandhi” foi um revolucionário,
idealizador e maior defensor do Sa-
tyagraha, princípio da não violência.
De que nacionalidade foi “Gandhi”?

3 - Kilimanjaro, significa monta-
nha brana na língua maçai. O
monte Kilimanjaro é o ponto mais
alto da a África com uma altura de
5.895 cm. Em que país africano
encontra-se o monte?

4 - Odin na mitologia é conside-
rado o deus principal do clã dos
deuses Asses. De que mitologia…

1- Alemão  
2- Indiano                   
3- Boliviano      
4- Inglês 

1- Egipto
2- Malaui  
3- RDC   
4- Tânzania

A- Védica
B - Hebraica                         
C - Nórdica                                    
D -  Grega 
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ÁGUEDA ELAMBA
| EDIÇÕES NOVEMBRO

Nascida, em 1969, na vila da Ga-
bela, Cuanza Sul, Águeda Elamba
vem de uma família simples e hu-
milde. Começou a trabalhar des-
de os 14 anos, por vontade pró-
pria. “Ninguém me mandou tra-
balhar. A minha mãe, por ser sol-
teira, passou por muitas dificul-
dades para nos sustentar. Isso le-
vou-me acreditar que só com
trabalho podia ajudar a minha fa-
mília”, lembra.  Durante 10 anos,

Águeda viu-se acometida por
uma enfermidade que a impos-
sibilitou de trabalhar e exercer ou-
tras tarefas. Foi nesse momento
difícil, disse, que teve um encon-
tro com Deus. “Aceitei o Senhor
Jesus na minha vida durante uma
visita a casa de uma irmã, onde
decorria uma reunião de oração
e, a partir daí, não mais parei”, re-
corda. Líder da igreja cristã Mi-
nistério do Evangelho, Águeda

Elamba convida as famílias a me-
ditarem em torno do amor e da
sinceridade à Cristo. “Natal não é
só comida e bebida. É importan-
te as pessoas convidarem Jesus
a entrar e a estar sempre nas suas
vidas. Hoje, m,uitas famílias estão
incompletas à mesa, devido o de-
saparecimento físico de um en-
te querido. Temos de nos prepa-
rar, porque amanhã seremos nós
a não festejar o Natal", concluiu.

VIDA DE SOFRIMENTO

Identifica-se com as causas das fa-
mílias, em particular da mulher
angolana. Águeda Elamba é a nos-

sa convidada desta edição que cele-
bra a quadra festiva 2018. O propó-
sito do encontro vai além das suas
pregações que hoje são virais nas re-
des sociais. Conhecida como pasto-
ra Águeda, apaixonada pelas Escri-
turas, leva-nos agora ao ministério
de louvor e adoração, com o lança-
mento da sua segunda obra disco-
gráfica intitulada "Cantai a Deus".
“Procuramos, nesta obra, expres-

sar o nosso amor e ser testemunha
de tudo que Deus tem feito nas nos-
sas vidas”, disse Águeda que, além
da sessão de venda e autógrafos na
Praça da Independência, esteve tam-
bém em Viana e Kikolo, bem como
no Sumbe, província do Cuanza Sul.
Os temas musicais “No rio há po-

der”, “Expressão”, “Dimensão”, são
as mais tocadas com regularidade
nas estações de rádio. “Quando o cris-
tão adora à Deus, cria intimidade e
começa a conhecer de perto aquele
que é o criador de todas as coisas. Re-
cebe paz e cura de espírito”, frisou.
Na música “Dou-te Graças”, Águe-

da Elemba glorifica a Deus pelo gran-
de milagre feito em sua vida: Dou-te
graças por abrir meus olhos/ E por
saber que me conheces pelo nome/
No meu deitar e no meu levantar/
Sempre comigo/ Onde quer esteja/
Onde quer que eu vá/ Estas a me
guiar ah/ Só testemunha dos mila-
gres/Que tens feito/ Só prova viva
do quanto es fieeeeeeel/ Oh uh oh/
Este é o dia que o Senhor nos fez  oh
uh oh/ Oh uh oh/ Cantemos a Ele/
Agora todo o nosso louvor/ Oh uh

oh/ Esse é o dia que o Senhor nos fez
oh uh oh/ À Ele com graça e alegria
o nosso amor/ Oh uh oooooh.

MISSIONÁRIA DE PRESÍDIOS
Uma missionária convicta, Águeda
tem dado uma atenção especial às
pessoas presas nas cadeias do país,
por isso passou a ser chamada “Mis-
sionária dos Presídios”. Triste, disse
estar preocupada com o número de
mulheres presas nas nossas cadeias.
"Infelizmente, o número de mulhe-
res presas é preocupante e os crimes,
de que foram condenadas, são cho-
cantes", disse a pastora, exortando
as mulheres a buscarem a Deus, co-
mo seu maior refúgio, em momen-
tos de provação. 
“As mulheres africanas, as ango-

lanas em particular, são muito sacri-
ficadas. Em muitos casos, são mães
e pais ao mesmo tempo. Mas antes
disso, devem buscar a Deus e a Cris-
to, como Senhor e salvador das suas
vidas”, enfatizou.

A PALAVRA DE DEUS 
O livro de Efésios, capítulo 3, ver-
sículo 20, foi um trampolim para
que Águeda Elamba despertasse a
voz para a música. À semelhança do
que aconteceu com a sua primeira
obra discográfica “Grandes Coisas”,
o CD “Cantai à Deus” vem com-
plementar a sua experiência de in-
timidade que tem tido com Deus.
“Apesar de muitas dificuldades,
Deus têm mostrado que aqueles
que meditam na sua Palavra e con-
fiam nele recebem a recompensa”,
sublinhou.
Águeda Elamba teve uma vida

marcada de tribulações, mas tam-
bém de muitas vitórias. Por isso,
conta e canta para glorificar o mi-
lagre que Deus fez na sua vida. 

Cristina da Silva 
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

Uma vida 
de adoração

a Deus

LIVRO DE EFÉSIOS
INSPIRAÇÃO BÍBLICA

O llivro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, foi um
trampolim para que Águeda Elamba despertasse a
voz para a música. À semelhança do que aconteceu

com a sua primeira obra discográfica “Grandes
Coisas”, o CD “Cantai à Deus” vem complementar

a sua experiência de intimidade que tem 
tido com Deus.

NAS CADEIAS DO PAÍS
NÚMERO DE MULHERES

PRESAS PREOCUPA
Águeda Elamba disse estar preocupada com o

número de mulheres presas nas cadeias.
"Infelizmente, o número de mulheres presas é

preocupante e os crimes, de que foram
condenadas, são chocantes". As mulheres

devem buscar a Deus, como  refúgio.
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ESPLANADA NILO
ANTIGO ESPAÇO DE LAZER 

ESTÁ ABANDONADO
As casas de banho do antigo e abandonado
restaurante esplanada Nilo permanecem

encerradas. Quando alguém decide abrir as portas,
ninguém tem coragem de ficar ali. O espaço

tresanda.

TRABALHADORES
MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO 

trabalhadores de várias instituições públicas e
privadas, que funcionam nas imediações, atravessam o
átrio ou sentam-se nos bancos para beberem uma

água, refrigerante ou uma cerveja. Está lá uma roulotte
que funciona das 8h00 até uma hora da madrugada,
onde, além de bebidas, há cachorros e hambúrgueres.

Cheiro nauseabundo. O Largo do
Atlético fede. O local, situado na
Baixa de Luanda entre as ruas

Frederich Engels e Rainha Ginga, nos
Coqueiros, está abandonado. Ficou
transformado num autêntico refúgio
de ladrões e de prostitutas. Mas ape-

José Bule       
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

sar disso, acácias rubras e dealbatas,
vulgarmente conhecidas como mimo-
sas, despontam no meio das fezes e do
lixo e realçam a beleza das suas flores. 

Algumas palmeiras de leque e fi-
gueiras preenchem os espaços do mal-
tratado jardim. Os sistemas de rega e
de abastecimento de água já não fun-
cionam. A maior parte dos acessórios
foi roubado. Outros equipamentos es-
tão obsoletos e destruídos.

Havia um canhão no largo. Nin-
guém sabe dizer quem tirou e onde foi
parar. Já não há baloiços e os bancos es-
tão partidos. O reservatório de água vi-
rou contentor de lixo e latrina. É difícil
chegar muito próximo do tanque. O
cheiro que sai daí é intenso. Horrível. 

As casas de banho do antigo e aban-
donado restaurante esplanada Nilo per-
manecem encerradas. Quando alguém
decide abrir as portas, ninguém tem

São jovens que dormem ali mesmo. Por um lado, as meninas ocuparam a zona quer servia para os geradores 
e os meninos, por seu lado, escolheram os bungalós, junto ao estabelecimento hoteleiro abandonado, 

como local para dormirem.  

Largo do Atlético
é refúgio de meliantes

coragem de ficar ali. O es-
paço tresanda. 

Os meliantes tomaram
de assalto o local. São jo-
vens, rapazes e raparigas,
que dormem ali mesmo.
As menores ocupam o es-
paço dos antigos gerado-
res e os companheiros
abrigam-se junto ao esta-
belecimento de restaura-

ção abandonado. 
A maioria dos rapazes pas-

sa o dia na rua. Lavam via-
turas em vários pontos da ci-
dade e, à noite, regressam ao
Largo do Atlético para per-
noitar. Raparigas como a Lo-
rena e a Mãezinha agem de
forma inversa. De manhã e à
tarde passam o tempo a des-
cansar. Mas à noite desapa-



SISTEMAS DE ÁGUA
TUDO VANDALIZADO 

E ROUBADO
Algumas palmeiras de leque e figueiras

preenchem os espaços do maltratado jardim.
Os sistemas de rega e de abastecimento de
água já não funcionam. A maior parte dos

acessórios foi roubado. Outros equipamentos
estão obsoletos e destruídos.

O ENGRAXADOR E A VENDEDEIRA
PEQUENOS NEGÓCIOS 

O engraxador e a tia Fátima do bombó com ginguba,
que trabalham há mais de quatro anos ali, defronte ao

largo, facturavam de caxexe. Os dois são famosos. O Luís
engraxa os sapatos dos funcionários bancários da zona

e de outras instituições à volta do largo, além dos
moradores e transeuntes, e a senhora alimenta-os com

os quitutes da terra.  

recem do local. Invadem as ruas da ca-
pital e só regressam de madrugada. 

Mas ainda há outros indivíduos
sem-abrigo, consumidores de drogas,
alcoólatras e dementes, que uma vez
por outra também vão lá parar. Ador-
mecem nos bancos do antigo jardim.    

Quando a equipa de reportagem do
Luanda, Jornal Metropolitano chegou
ao local, a Mãezinha vestia uma saia
jeans e uma blusa de alça preta. Pare-
cia cansada. Colocava a roupa lavada
a secar enquanto a Lorena preparava

o almoço. Uma terceira rapariga esta-
va deitada num colchão de espuma.
Dormia profundamente. 

“Aquela não vive aqui. Ela só veio
visitar as amigas. Esse largo deve ser
entregue a alguém com capacidade pa-
ra gerir e devolver a beleza que tinha”,
disse Jorge Domingos, um vendedor
ambulante que frequenta a zona há
mais de quatro anos. 

Dois idosos que conversavam sobre
os mais variados assuntos da vida só-
cio-económica do país e futebol, pare-
ciam esfomeados. Um é adepto do Pe-
tro de Luanda e o outro apoia o Pro-
gresso Associação do Sambizanga. 

Outro ancião, que respondia pelo
nome de Canjunja, estava agitado. Ti-
nha um pacote de whisky na mão di-
reita e vestia a camisola 10 da selecção
brasileira. Insultava todo o “mundo”.
Era difícil perceber o que dizia.

O engraxador e a “tia” Fátima do
“bombó com ginguba” trabalham há
mais de quatro anos no local. Os dois
são famosos. O Luís engraxa os sapa-
tos dos funcionários bancários da zo-
na e de todas as outras instituições à
volta do largo, além dos moradores e
transeuntes, e a Fátima serve os qui-
tutes da terra.  

Por volta das 13 horas, trabalha-
dores de várias instituições públicas
e privadas que funcionam nas ime-
diações, fazem uma pausa e sentam-
se nos bancos do antigo jardim para
beberem água, refrigerantes ou cer-
veja. Está lá uma roulotte que atende
das 8h00 até à uma hora da madru-
gada, onde, além de bebidas, serve ca-
chorros e hambúrgueres. 
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ATLÉTICO Local já foi conhecido como Largo do Canhão

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBROÀ NOITE, o cheiro da liamba invade o es-
paço. Os consumidores desse estupefa-
ciente reúnem-se em pequenos grupos
nas áreas com fraca iluminação. Três ho-
lofotes instalados nas árvores iluminam
o largo. Também há lá uma pequena te-
la para entreter os clientes e “moradores”
do Atlético. Às sextas-feiras e sábados o
local fervilha de frequentadores. 

O local era conhecido como Largo
do Canhão, numa referência à peça fun-
dida em Lisboa, Portugal, no ano de 1586,
e colocada ali em 1924, por ocasião do
quarto centenário da morte de Vasco da
Gama.  O artefacto foi construído em ho-
menagem a Paulo Dias de Novais, fun-
dador da cidade de S. Paulo da Assun-
ção de Loanda, conquistador, governa-
dor e capitão-mor de Angola, no perío-
do entre 1575 e 1589. 

Mas o Largo do Atlético também
está ligado à batalha de Ambuíla e, em
particular, a Luís Lopes Sequeira, tam-
bém conhecido como “Mulato dos Pro-
dígios”, que ficou famoso depois de cor-
tar a cabeça ao rei do Congo.  JB

DESCANSO Os jovens passam a maior parte do tempo na rua e regressam ao largo para acampar

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

SALÃO DE BELEZA O Largo também usado por várias mulheres para tratarem da sua aparência

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

COMIDA Uma roulotte funciona no das 8h00 até uma hora da madrugada

ADALBERTO CEITA | EDIÇÕES NOVEMBRO

UM LUGAR COM HISTÓRIA

Os meliantes
tomaram de assalto

o local. 
Os rapazes passa 

o dia na rua. 
Lavam viaturas 

em vários pontos
da cidade. 

As meninas, 
como 

a Lorena e a
Mãezinha, 

actuam de forma
inversa.



ANO DE 2000
A ESTREIA NO  GRUPO DE TEATRO

GRUTIJ
A estreia de Cláudia Pucuta no teatro aconteceu dez
anos antes no grupo Grutij, quando representou no
ano 2000, no Teatro Avenida, a peça “O Cão e o
Calus”, uma adaptação da obra de Artur Pestana

“Pepetela”, encenada por Carlão Machado e Honório
Afonso.

A CONSAGRAÇÃO
FESTIVALINTERNACIONAL 

DE LÍNGUA PORTUGUESA
Foi no Festival  Internacional da Língua

Portuguesa, realizado no Brasil, que a actriz
obteve a consagração com a peça “A Errância
de Caim”, da autoria de José Saramago, com

adaptação e encenação de José Mena Abrantes.
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C
láudia Pucuta é uma actriz luan-
dense que dispensa apresentação
para os amantes do teatro. Porém,
ela vai-se tornando cada vez mais

conhecida do grande público pelos seus
papéis na televisão, com destaque para a
novela angolana “Minha Terra, Minha Gen-
te”. Mas é no teatro que a competente ac-
triz mais se destaca. 

A actriz assumiu papéis preponderan-
tes nas peças “Miguel-K Quer Justiça” e
“As Bondosas”, só para citar alguns. Li-
cenciada em Comunicação Social, Cláudia
Pucuta considera-se uma pessoa natural-
mente alegre. “A alegria em mim é es-
pontânea”, garante. 

Sobre as circunstâncias em que foi pa-
rar ao teatro, que abraça com zelo e pro-
mete manter a dedicação para sempre, es-
clarece: “Não escolhi, fui escolhida! As
boas circunstâncias da vida encaminha-
ram-me para o teatro.” 

No fundo, quando se lhe pergunta
que importância tem o teatro na sua vi-
da, ela esclarece que “é amor e paixão;
é acima de tudo o meu trabalho”. E acres-
centa que jamais pretende abdicar da

carreira de actriz, que espera carregar
“para sempre”. 

ELINGA TEATRO
Foi em 2010 que ingressou na companhia
do Elinga Teatro, sob a direcção de José
Mena Abrantes. Lembra que recebeu um
telefonema da direcção do grupo para fa-
zer um “casting”. Posta à prova, passou
no teste com sucesso e continua a fazer par-
te desta “família” importante no panora-
ma das artes cénicas de Luanda. 

Desde aquele primeiro contacto até ho-
je, Cláudia Pucuta orgulha-se de pertencer
à companhia. “A reacção que tive é aque-
la que ainda perdura: o encantamento do
espaço arquitectónico, a responsabilidade
motivadora de pertencer a este grupo e o
agradecimento por tudo isto”, destaca.

Mas a sua estreia no teatro aconteceu
dez anos antes no grupo Grutij, quando
representou no ano 2000, no Teatro Ave-
nida, a peça “O Cão e o Calus”, uma adap-
tação da obra de Artur Pestana “Pepete-
la”, encenada por Carlão Machado e Ho-
nório Afonso. 

Foi no Festival  Internacional da Língua
Portuguesa, no Brasil, que obteve a consa-
gração com a peça “A Errância de Caim”, da
autoria de José Saramago, com adaptação e
encenação de José Mena Abrantes. De lá pa-

ra cá soma vários papéis, mas não arrisca des-
tacar algum em detrimento de outro.  “O
trabalho e dedicação é tanto, que se des-
taco uma [peça], estou-me a acusar de
falta de empenho noutra. Penso as-
sim, gosto de todas”, defende.
Cláudia Pucuta justifica que
“agarra” com a mesma vonta-
de todos os trabalhos, porque,
segundo ela, nenhum é mais im-
portante que outro. “As diferentes
personagens que interpretamos ao
longo das várias peças, nesta com-
panhia, são muito trabalhadas em
muitas vertentes. É um processo
e todos os processos dão traba-
lho”, afirma. 

A actriz valoriza as felici-
tações que recebe pelo tra-
balho que realiza e afirma
que as palmas do público
e os convites endereça-
dos para estágios inter-
nacionais significam
muito. Como actriz,
espera que um dia
Luanda ganhe um
edifício para o tea-
tro, com elenco pró-
prio, e que ela seja
uma referência. 

CLÁUDIA PUCUTA

EXPECTATIVAS Actriz espera que Luanda tenha um edifício de referância  para o teatro e com elenco próprio

Um talento 
do teatro 

de Luanda
Matadi Makola

jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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As mortes por raiva ocorrem porque
as pessoas procuram os serviços de

saúde tardiamente e uns simplesmente
não cumprem com as cinco doses da

vacina anti-rábica 
FELISMINA NETO

Coordenadora do Programa de Vacinação

FUTEBOL
LUANDA SEM PROVINCIAL 
A província de Luanda, maior celeiro do

futebol do país, não realiza há cinco
anos o campeonato provincial sénior
masculino da modalidade por falta de

clubes. A maioria das equipas
extinguiram o futebol, neste escalão,

porque não tinham como suportar os
encargos financeiros.
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Por fim...

Numa partida de futebol entre a
equipa das velhas guardas dos
Célebres da Mabor e os jovens do
Barcelona do Kicolo, no Campo das
Malhas, bairro da Mabor, no Cazenga,
aconteceu de tudo e mais alguma
coisa. Kababa, o camisola 30 dos
Célebres, sentia dificuldades para
correr um pouco mais. Rematava com
pouca força e os dribles e passes
nunca saíam com perfeição. O kota
Matoso também já não “sunga” nada.
Vi-o tentar fazer uma finta à entrada da
grande área. Denunciou o movimento
e perdeu a bola. Usa o n.º9 na
camisola. No campo, os adversários
descobrem facilmente as suas
fraquezas. O Matoso está velho. Saiu
ao intervalo completamente estafado.
Até ao minuto 10, o Paixão não tocou
na bola. Era craque no basquetebol.
Bom base. Mas agora, aventura-se no
futebol por influência dos amigos da
banda. Faltavam poucos minutos para
o final da primeira parte, quando a bola
lhe chegou aos pés em duas ocasiões. 
O primeiro golo da equipa adversária
aconteceu aos 21 minutos. Dentro da
grande área, o lateral direito dos
Célebres da Mabor não teve garra nem
técnica para travar o ponta de lança do
Barcelona do Kicolo. Estava ressacado.
É normal que isso aconteça com os
jogadores da velha guarda, sobretudo
neste período da quadra festiva. 
O treinador dos Célebres não viu o
golo do Barcelona. Chicoty tinha os
olhos fixos no telemóvel. Estava nas
redes sociais. Raspão não sabe jogar
com o pé esquerdo. Num contra-
ataque rápido da sua equipa, tentou
fazer um cruzamento. A bola passou-
lhe entre as pernas. Entre os suplentes,
Vunga levantou-se do banco e tirou a 
t-shirt. Pensei que entraria em campo.
Enganei-me. Abriu uma garrafa de
vinho tinto e derrubou-a ali mesmo.
Diogo empatou no minuto 57 e depois
fez uma bela assistência para o Avô
marcar o segundo dos Célebres. Com
passes certinhos e boa contenção de
bola, apesar do excesso de peso e da
barriga a cair, Lufemba mostrou que
ainda tem garra para segurar o meio
campo. Lamá, guarda-redes dos
Célebres, feriu-se na mão, no lance do
segundo golo do Barcelona, e foi
assistido com água e cerveja. Avô
voltou a marcar. Mandou uma “bomba”
para o fundo das malhas e os Célebres
venceram a partida por 3 - 2.

ESCASSEZ DE DINHEIRO 

“ALDRABISTAS” DO FUTEBOL

Resenha da Semana

DISTRITO DO ZANGO

FAMÍLIAS SOLICITAM 
REPOSIÇÃO DAS HABITAÇÕES 

Mais de oito mil famílias, que até agora vivem ao relento no
Zango 1, 2, 3, e 4, nos bairros Santa Paciência, Cajueiro, Mus-
seque Baia, e Quilómetro 30, em Viana, zonas onde tinham
erguido as suas habitações que foram demolidas pela fisca-
lização, em 2016, solicitam às autoridades da província de
Luanda a reposição das mesmas. 
O grito de socorro das famílias foi manifestado, na semana
passada, pelo coordenador da comissão dos moradores
das áreas demolidas no distrito do Zango, António Martins,
à margem da conferência de imprensa alusiva aos 70 anos
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
As demolições, que tiveram início à madrugada do dia 30
de Julho de 2016, segundo António Martins, “não recebe-
mos aviso prévio e foram acompanhadas de violações, rou-
bos, espancamento e assassinato”. 

CENTRO INFANTIL 

FINALISTAS DOS  “AZULINHOS”
CONCLUEM ENSINO COM ÊXITO

Mais de 40 crianças do Centro Infantil O Ninho dos
Azulinhos, localizado no bairro da Polícia, distrito urbano
da Maianga, instituição adstrita ao Comando Geral da
Polícia Nacional, concluíram com êxito, na semana
passada, o ensino pré-escolar. 

Durante a cerimónia de encerramento, o chefe do
Departamento Nacional dos Serviços Sociais da Polícia
Nacional, comissário Matias Castro da Silva, felicitou os
responsáveis para o ensino e preparação das crianças
pelo empenho alcançado durante o percurso educativo.
O comissário Matias Castro da Silva disse que o Centro
Infantil O Ninho dos Azulinhos tem a missão de proteger,
instruir e educar as crianças, muitos deles filhos de
membros do Ministério do Interior. Garantiu que os
finalistas estão devidamente preparados para
ingressarem no sistema normal de ensino. 

ACTIVIDADE COMERCIAL 

MUNICÍPIO DE VIANA ARRECADOU 
CERCA DE 18 MILHÕES DE KWANZAS 

No âmbito da Operação Resgate, o município de Viana
arrecadou para a Conta Única do Tesouro (CUT) cerca
de 18 milhões de kwanzas, revelou o administrador mu-
nicipal, André Soma. 
Em declarações ao Luanda, Jornal Metropolitano o ges-
tor esclareceu que o valor resulta da regularização da
actividade comercial. 
O município de Viana é constituído pelos distritos urba-
nos da Estalagem, Viana, Baia, Kikuxi, Zango e Vila Flor.
Do seu espaço territorial faz ainda parte a comuna de
Calumbo.
Considerado o município mais populoso da província,
Viana celebrou, a 13 de Dezembro último, 53 anos desde
que foi elevada a categoria de vila. 
O ponto mais alto do aniversário do município foi a reali-
zação de uma gala, que contou com a presença de vá-
rias personalidades, com realce para Carlos Silva, presi-
dente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Cabo Verde. 

Ruas da cidade 
sem adornos natalícios
A iluminação e os enfeites que tradi-
cionalmente anunciam a chegada da
quadra festiva, muito particular-
mente o Natal e o Ano Novo, desta
vez, praticamente não se fazem sen-
tir em Luanda.

Até a hora do fecho desta edição,
durante a ronda realizada pelo Luan-
da, Jornal Metropolitanopor algumas
ruas, ficou a imagem de que a cidade
não foi preparada para se envolver no
espírito de Natal. Pouquíssimas são as
ruas e largos engalanados a preceito.  

Diferente dos anos anteriores, pou-
co ou nada se nada se vê de ilumina-
ção festiva em árvores, pedonais, pos-
tes de iluminação e estabelecimentos
comerciais. A decoração no Largo da
Ingombota, por exemplo, não tem com-
paração com o ano passado, onde a fi-
gura do Papai Noel, bonecos de neve
e o trenó de Natal atraia a curiosidade
dos munícipes. 

O tradicional presépio gigante no Lar-
go 1º de Maio também não foi montado.
No local, apenas foram montados jogos
de luzes. A Avenida Ho chi Mihn, como
tantas outras, também está desprovida
da tradicional da decoração de Natal.

O Governo da Província de Luanda
apontou que a responsabilidade do em-
belezamento de Natal da cidade capi-
tal é das administrações municipais.
Por sua vez, fonte da Comissão Ad-
ministrativa da Cidade de Luanda
anunciou indisponibilidade financei-
ra para fazer face a essas despesas, ten-
do garantido a decoração natalícia em
apenas dois ou três largos do municí-
pio de Luanda. 

Entretanto, o largo defronte ao mu-
nicípio de Viana foi decorado. A em-
preitada, que se estendeu a outras ruas
do município foi possível devido ao
contributo de parceiros sociais.

NILZA MASSANGO

Sub-Editor

JOÃO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

TRADIÇÃO Em Luanda são poucos os lugares que anunciam a chegada das festas 

SANEAMENTO Júlio Bessa afirmou que o
novo modelo abrange toda a província

Um novo modelo de recolha de lixo
entra em vigor, na província de Luan-
da, a partir do primeiro semestre de
2019. O mesmo inclui serviços de re-
colha do lixo porta à porta, limpeza
pública, higienização, controlo de vec-
tores e gestão dos resíduos sólidos. 

O modelo, que será implementado
de forma gradual, vai ter os serviços
de limpeza taxados na factura da Em-
presa Nacional de Distribuição de
Energia (ENDE) e os de saneamento
na factura da Empresa Pública de
Águas (EPAL). 

O vice-governador da província de
Luanda para o Sector Económico, Jú-
lio Bessa, explicou que o novo mode-
lo de recolha de lixo vai abranger a zo-
na urbana, semi-urbana e sub-urbana. 

Novo modelo 
arranca próximo ano

FRANCISCO BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

RECOLHA DE LIXO 
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