
PROVIDÊNCIA

PREVENÇÃOA pensar no futuro, M. Barros escolheu entrar para a Polícia Fiscal
SANTUÁRIOMilhares de fiéis cristãos
preparam a peregrinação à Muxima 

JOSé SOarES

DOmbElE bErnarDO

Desportistas
entre o presente

e o futuro
Durante o período de graça, no auge

da carreira, muitos desportistas
esqueceram-se de poupar para

quando tivessem que a terminar. A
outros, terá faltado o amparo de um
braço ou o conselho de uma voz.

A vida de um desportista é
exigente e curta. Por isso,
nem sempre o futuro do ac-
tual jogador se adivinha tran-
quilo. Hoje, sobram exem-
plos de antigas estrelas com
a vida carregada de dificul-

dades e sem amparo. Talvez
por causa destes testemu-
nhos, os novos atletas optem
por estudar e garantir um
emprego ao mesmo tempo
que desenvolvem a carreira.

p. 30-31

QUIÇAMA

CAMINHAR 
MESMO COM
DIFICULDADES
O Município da Quiçama abre caminho
entre as dificuldades. Estão em curso
projectos para que os cidadãos da
região tenham um quotidiano de
trabalho e de vida mais tranquilo.  

p. 4-5

TRABALHOS TRANSPORTES

Via Expresso ganha
viaduto para rapidez
na circulação   
Obras na Via Expresso, onde se
constrói um viaduto, decorrem desde
Junho.  Os habitantes do Kilamba
falam em transtornos. Porém, no final,
a circulação ficará mais fluída.         p. 16

Serviço
personalizado
nas estações

Seis novas estações
ferroviárias entram em acção

em 18 meses  e trazem serviços
personalizados. p. 7

SOCORRO

Resgates
para a vida

Por dia, o Instituto de Emergências
Médicas recebe em Luanda 30 pedidos

de socorro e realiza entre 10 e 12
transferências inter-hospitalares. Um
telefonema pode salvar uma vida.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS

p. 27
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Luandando

CAETANO JÚNIOR
Director Executivo

PORQUE ELES
(NÃO) FORAM
PROVIDENTES

Osenso comum afirma que
há, entre os filhos, um por
quem os pais nutrem maior

simpatia ou a quem prestam re-
dobrada atenção. Diz-se, até, que
a ciência corrobora esse juízo. 

Para o Jornal Metropolitano de
Luanda, porém, as matérias de ca-
da quinzena não sofrem diferen-
ciação no tratamento. São como fi-
lhos, é verdade, mas considerados
com o mesmo peso e a mesma me-
dida. Contudo, o equilíbrio que se
procura na divulgação dos assun-
tos não implica que se deixe de cha-
mar particular atenção para uma
determinada abordagem. E este
alerta pode justificar-se tanto pela
importância de que se reveste a ma-
téria quanto pelas evidências que
a realidade quotidiana deixa ver,
relativamente à necessidade de se
inverter o quadro. 

No caso concreto, falo do des-
porto, mais exactamente do que es-
tará reservado ao ex-atleta, no por-
vir, quando as pernas não tiveram
mais forças ou os pulmões se re-
velarem incapazes de suportar des-
comunais esforços.

É, pois, esta a abordagem que
o Jornal Metropolitano de Luanda
propõe. O universo dos ex-des-
portistas está cheio de exemplos de-
soladores: antigas estrelas que não
souberam perspectivar o futuro ou
ex-atletas a quem a modalidade es-
colhida não ofereceu muitas opor-
tunidades. Talvez por isso, joga-
dores no activo prefiram, agora, ao
mesmo tempo que avança a car-
reira, fazer formação em outras
áreas. Homem prevenido...  

Registo na  maternidade 
Na semana passada, foi noticiado
nos meios de comunicação social que
as crianças passariam a ter a Cédula
Pessoal no próprio dia do nascimen-
to. As maternidades fariam o registo
na hora, no âmbito da nova lei de sim-
plificação do Registo de Nascimento.
Em 2015, está medida já tinha sido im-
plementada e sem êxito. Será que ago-
ra o Ministério da Justiça e dos Direi-
tos Humanos está bem mais organi-
zado? Espero que esta decisão pos-
sa ser uma mais-valia, porque temos
muitas dificuldades em conseguir o
Assento de Nascimento na hora de
tratar o Bilhete de Identidade.

Agcinia Manuel 
Futungo

Crianças obesas 
Actualmente, vejo muitas crianças
dos seis aos 15 anos apresentarem um
peso acima da média. Este facto preo-
cupa-me muito, tendo em conta que
aumenta o risco de elas contraírem
doenças como o diabetes e ataques
cardíacos. Na minha maneira de ver,
acho que muitos pais deixaram de dar
boa alimentação aos filhos e estes pas-
saram a comer mais fora de casa.  

Ricardo Dias 
Samba

Poluição sonora 
Estou preocupado com a falta de con-
sideração da parte de vizinhos. Nota-
se que as pessoas perderam a sen-
sibilidade. Quando se faz anos ou há
convívio em casa, é normal realizar
uma pequena festa. Mas o barulho
causado pelo alto volume dos apa-
relhos de música, muitas vezes impede
o descanso e prejudica a saúde.  

Pedro Albino
Benfica

Postal da Cidade
Escreva-nos por e-mail para: jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Que Situação!
Há alguns meses, a cidade de Luan-
da ficou chocada com a morte de seis
mulheres, no KM 30, quando a via-
tura Toyota Hiace em que se en-
contravam acabou debaixo de um
contentor. A imprudência e a irres-
ponsabilidade do homem que ma-
nobrava o porta-contentores acaba-
ram por ser fatais. Os conselhos vi-
rados para a necessidade de uma con-
dução cuidadosa, que respeite as re-
gras de trânsito, vieram, de novo, à
tona. Pior é que não é mais senão con-
versa. Na verdade, situações como à
do KM 30 e mais esta (ver foto), que
ocorreu segunda-feira no viaduto Ro-
cha Pinto/Samba, repetem-se e, in-
compreensivelmente, são recorrentes.

Se fruto de irresponsabilidade, se con-
sequência de imprudência ou ainda
se causadas pelo uso de álcool pou-
co ou nada importa. Vale, sim, que se
accionem mecanismos legais que
contribuam para que se lhes coloque
fim. Definitivamente. 
O que levará um condutor a “atirar” com
a viatura e outros ocupantes para de-
baixo de uma ponte? Excesso de ve-
locidade ou ultrapassagem irregular e
mal calculada? Já só não basta chamar
os condutores à razão. Às vezes, é pre-
ciso ir além de se exigir sensatez de
quem se faz conduzir pelas rodovias.

João Pedro
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

MIQUÉIAS MACHANGONGO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Sub-Editora

O universo dos 
ex-desportistas está
cheio de exemplos 

desoladores

A palavra ao leitor

CONSEQUÊNCIAS DE UM
INQUIETANTE SILÊNCIO
Terça-feira, 18 de Julho, um colega de banca recebe
um SMS de um amigo que dizia: “já há quem tenha
fichas de inscrição para o Zango 8000”. A pessoa,
obviamente, fazia referência ao projecto habitacional
gerido pela Imogestin e o facto de enviar-lhe a
mensagem não era inocente de todo. Surpreso com
o conteúdo da mensagem, o meu colega exclamou
em voz alta. Os comentários nada abonatórios
à empresa não se fizeram esperar.
À memória de todos vieram os episódios de
“candonga” e de burlas que se registaram na
primeira fase da venda de apartamentos nas
centralidades hoje habitadas. Na altura, a Imogestin
esteve fora de campo, mas, inevitavelmente, levou
por tabela.  
A Imogestin podia e ainda pode fazer com que a
população mude de atitude a seu respeito. Deve
começar por anunciar a conclusão da prometida
“análise sumária” das candidaturas à centralidade 
do Quilometro 44. É esta, em princípio, que cabe 
aos luandenses.  
Duas semanas passaram desde o “alvoroço” feito
pelos citadinos, nas rádios e redes sociais, por causa
do fecho prematuro das inscrições no website da
Imogestin. O Presidente do Conselho de
Administração da empresa, Rui Cruz, veio a público
manifestar, em conferência de imprensa, a intenção
de “clinicamente” rever os processos das pessoas
que, no espaço recorde de 40 minutos, conseguiram
concluir a inscrição. Bem feito!
Por isso, entendo que, para o episódio "Quilómetro
44”, que tanta desconfiança levantou, seria mesmo
útil e de bom-tom que, nos próximos dias, se desse,
aos interessados, um esclarecimento convincente. 
A dinâmica na comunicação devia prosseguir. 
A população está ávida de informações vindas
da Imogestin.
Se a Imogestin optar pelo silêncio, eu e todos os que
lêem e ouvem histórias sobre negócios escuros de
casas nas centralidades, seremos obrigados a crer
nelas. Portanto, não há mentira quando se diz que
houve “esquema” na primeira fase do processo de
vendas. Conheço pessoas que tiveram casas nestes
“arranjinhos”. Também sei de algumas que foram
burladas, de outras que criaram riqueza e de um
número ínfimo que foi parar à cadeia.
É hora da Imogestin desmistificar tudo. Para isso,
basta que se comunique com os seus clientes ou
potenciais interessados e, sobretudo, que  cumpra
com o plano de vendas que publicou na sua página
de internet.  Dele colhi a informação sobre o projecto
Zango 8000. Só abrirá de Outubro a Novembro de
2017. E este SMS!? 
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INVESTIMENTOS
PARQUE NACIONAL 

PODE ATRAIR TURISTAS  
Com o incremento do Turismo, o Município
da Quiçama pode tirar grandes dividendos
do Parque Nacional. O local é aprazível, 
fica a poucas horas da capital do país 

e tem duas vias com excelentes 
condições de circulação. 

BELEZA NATURAL
PATRIMÓNIO DA REGIÃO

PASSA PELO RIO KWANZA  
O património natural da região, 
que tem como ponto central 

o rio Kwanza e as populações ribeirinhas,
representa um potencial que pode fazer 

da Vila da Muxima um destino 
turístico de excelência. 

Os habitantes da Quiçama en-
frentam dificuldades de vária
ordem. O Administrador do

Município, Vicente Soares, admite e
destaca, entre os problemas, o mau es-
tado das  estradas. A única asfaltada é
a que sai da ponte da Cabala para a se-
de municipal da Muxima e de lá para
a Comuna do Cabo Ledo. A circuns-
crição completou este mês 79 anos.

O Administrador explicou que exis-
tem razões justificáveis para que as
vias ficassem por asfaltar.  “Primeiro,
é que no interior do Parque da Quiça-
ma não pode haver estradas asfalta-
das, apenas de terra batida, razão pe-
la qual o colono português não de-
senvolveu grandes estradas.”

Ainda assim, Vicente Soares des-
taca que está em curso o projecto de
construção de uma estrada entre Mu-
xima, Mbemba Chio e Kixinge. “As
empresas encarregues da execução da
empreitada já estão identificadas e uma
delas deve iniciar o trabalho de reabi-
litação do troço que sai da sede co-
munal do Kixinge, passando por Cam-
binga, até à sede municipal da Muxi-
ma.” As obras prosseguem num outro
ponto, o que inicia em Cambinga, pas-
sa por Mumbondo, em direcção à se-
de comunal de Mbemba Chio, até Mu-
xima. Vicente Soares acredita que a

abertura das vias vai melhorar a cir-
culação de pessoas e bens entre a sede
do Município e as comunas. “A falta
de vias de acesso dificulta a acção das
autoridades”, disse o Administrador,
realçando que a abertura das vias in-
ter-comunais faz parte das prioridades
do Executivo.

O Administrador da Quiçama re-
feriu que na sede municipal e nas co-
munas o fornecimento de energia eléc-
trica é feito por geradores. “Está em
curso, em Cabo Ledo, a instalação de
dois geradores, com capacidade de 100
Kva cada. Já para a Vila da Muxima,
está previsto a instalação de centrais
térmicas para o fornecimento de luz à

população.”  Decorrem trabalhos de
fixação dos postes e de instalação da
rede de baixa tensão para as habita-
ções, por parte da Empresa Nacional
de Distribuição de Energia (ENDE).

Em relação à água potável, o Ad-
ministrador sublinhou que, apesar do
território da Quiçama ser banhado pe-
lo maior rio de Angola, o Kwanza, a
população ainda não tem rede de água
portável devido ao distanciamento dos
bairros que compõe as comunas.

O sinal da rede de telefonia móvel
existe apenas da ponte da Cabala até
à Muxima. “As sedes comunais não
têm comunicações, excepto as de Ca-
bo Ledo e da Muxima”, detalhou.

Quiçama procura estradas
por onde caminhar

O Município assinalou, há duas semanas, o seu 19º aniversário. A falta de
estradas, energia eléctrica e água potável estão entre as principais preocupações.

Fula Martins
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

ANIVERSÁRIO

CARÊNCIAS Estrada principal do interior da Vila da Muxima, localidade que cresceu muito e clama por algumas melhorias

DOMBELE BERNARDO

PARQUE DA QUIÇAMA

A grandeza do Parque da Quiçama não
podia passar despercebida. Com cer-
ca de 9.900 quilómetros quadrados
de “habitat”, localizado a 150 quilóme-
tros de Luanda, a fauna do Parque reú-
ne girafas, gungos, hipopótamos, ze-
bras, elefantes, pacaças, golungos,
gnus e avestruzes. 

O Administrador da Quiçama quei-
xou-se de que, no passado, elementos
vindo de outras zonas da Província de
Luanda caçavam alí. “Devido à caça fur-
tiva, muitas espécies fugiram. Os abu-
sos a que estão sujeitas a fauna e a flo-

ra do Parque da Quiçama causavam
prejuízos ao país”, disse o Administra-
dor Municipal, recordando que a ca-
ça furtiva e o abate indiscriminado de
árvores constituem também trans-
gressões. Vicente Soares apelou às pes-
soas para se absterem dessas práticas.
“Devemos todos participar na con-
servação da natureza”, reforçou. 

Hoje a realidade é outra. Os animais
estão de regresso e reproduzem-se. O
Parque da Quiçama tem chalés, res-
taurantes e guias preparados para
orientarem os turistas. 

UM MUNICÍPIO ESPECIAL 

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Quiçama é um Município
especial. Não pode ser vis-
ta como normal, num uni-
verso de outros que com-
põe a Província de Luanda.
De acordo com o Admi-
nistrador Vicente Soares,
não é fácil encontrar um
parque nacional próximo da
capital do país.

O carácter rural deste
Município está na base da
falta de investimentos pri-
vados na região, o que, na
opinião do Administrador
Municipal, se deve “à falta
de sentido de oportunida-
de dos empresários, porque
esta terra é rica”.

A rede escolar do Mu-
nicípio é assegurada por 21
escolas, sendo 15 do Ensi-
no Primário, cinco do Pri-
meiro Ciclo, uma do Se-
gundo Ciclo, nas quais es-
tão matriculados 8.908 alu-
nos, 3.969 dos quais do se-
xo feminino.

O Município necessita
de mais 43 novas salas de
aula, para enquadrar os
1.845 alunos fora do siste-
ma de ensino. Também
precisa de mais 94 profes-
sores,  48 para o I Ciclo, 24
para o II e 22 para o Ensi-
no Primário. Em relação ao
número de crianças fora do
sistema de ensino, disse o
Administrador que,  com-
parado com outras regiões
do país, o quadro na Qui-
çama é reduzido.  

Francisco Januário, es-
tudante da 10ª Classe, dis-
se que estão a surgir novas
escolas no Município. “No
passado, assistia às aulas
numa sala improvisada, de

‘pau-a-pique’ e coberta de
capim”, testemunhou.

A rede sanitária do Mu-
nicípio da Quiçama inclui 18
unidades públicas que aten-
dem um universo de 26 mil
habitantes, um Hospital Mu-
nicipal, dois Centros de Saú-
de e 15 Postos Médicos,
sob gestão da Direcção
Provincial de Saúde de
Luanda.

Vicente Soares preci-
sou que o Hospital Munici-
pal funciona na Vila da Mu-
xima, os dois Centros de
Saúde, um cirúrgico e ou-
tro materno-infantil, na Co-
muna de Cabo Ledo, e os
Postos Médicos nas co-
munas do Mbemba Chio,
Mumbondo e Quixinge. 

A assistência médica e
medicamentosa é garanti-
da por sete médicos de vá-
rias especialidades e 34 en-
fermeiros. Segundo Vicen-
te Soares, são necessários,
no mínimo, mais seis mé-
dicos e 50 enfermeiros, pa-
ra responder à procura. 

O abastecimento de
medicamentos às unida-
des sanitárias é assegura-
do pela Direcção Provincial
da Saúde de Luanda. 

O Administrador Muni-
cipal anunciou a reabilitação
das vias terciárias, a cons-
trução da Basílica da Mu-
xima, do sistema de trata-
mento de água e de mais
hospitais e escolas. A falta
de vias de acesso e do si-
nal das operadoras de te-
lecomunicações móveis
em grande parte do Muni-
cípio tem afastado os qua-
dros da Quiçama.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL Vicente Soares 



Pelo menos um milhão e 500 mil pes-
soas são esperadas na peregrinação
anual ao Santuário da Nossa Senhora
da Muxima, no Município da Quiçama,
marcada para de 4 a 6 de Agosto.

De acordo com o Administrador do
Município, Vicente Soares, as condições
estão a ser asseguradas para o suces-
so desta manifestação religiosa. Para aco-

lher a comunidade de fieis, decorrem al-
gumas obras, a maior parte virada pa-
ra a reparação de estradas.  

O trabalhos consistem na prepara-
ção dos espaços onde estarão acam-
pados os fiéis e os parques para as via-
turas. A instalação de iluminação pública
e a reparação das principais ruas do in-
terior da Vila da Muxima também es-

tão em marcha. A estrada Catete-Mu-
xima, passando pela Cabala, está a ser
reparada para facilitar a circulação dos
peregrinos. A cargo da construtora “Mu-
muíla”, a obra consiste no tapamento
dos buracos existentes ao longo do tra-
jecto. Também o troço entre a localidade
do Rombo e a aldeia de Caxicane, em
Icolo e Bengo, recebe obras. 

MULTIDÃO ESPERADA PARA A VIAGEM ANUAL AO SANTUÁRIO

HISTORIAL

DOMBELE BERNARDO

A história da Vila da Muxi-
ma está associada ao San-
tuário da Nossa Senhora da
Conceição, também co-
nhecida como Nossa Se-
nhora da Muxima. Arnaldo
Fernando João, Soba da
Muxima, conta que a Vila e
o nome da região surgiram
há muitos anos por causa
de uma família cujo apelido
era Soba Muxima. Na altu-
ra, povos provenientes de
várias localidades eram os
habitantes da zona.

SANTUÁRIO 
Não se sabe exactamente
quando foi construído o
Santuário de Nossa Senhora
da Muxima. Segundo Ar-
naldo Fernando João, um
dos mais velhos da região,
foi erguido em 1599, por Bal-
tazar Rebelo de Aragão. 

O santuário converteu-
se num centro de cristiani-
zação, sendo o lugar de
baptismo dos escravos an-
tes de embarcarem para di-
versas partes do mundo, em
especial para as Américas. 

Classificada como Mo-
numento Provincial em 12
de Janeiro de 1924, período
em que Angola era Provín-
cia de Portugal, o lugar tor-
nou-se igualmente num im-
portante espaço de devo-
ção para as populações
cristãs autóctones, que lo-
go atribuíram à Senhora da
Muxima a realização de di-
versos milagres.

Em 1647, a Vila da Mu-
xima foi tomada de assalto
pelo exército holandês. Po-
rém, tempos depois as tro-
pas portuguesas voltam a
reconquistá-la. 

ROMARIA
O Santuário de Nossa Se-
nhora da Muxima é o que
reúne mais fiéis católicos
em Angola. A romaria ao lo-
cal remonta ao ano de 1833,
altura em que começou a

atrair peregrinos todos anos.
Os cristãos católicos das
margens do Kwanza forta-
leceram a devoção a “Ma-
mã Muxima” no final do sé-
culo XIX, quando as suas lo-
calidades foram “afectadas
pela doença do sono, que
dizimou comunidades in-
teiras”, conta ainda Fran-
cisco Lourenço, Soba Gran-
de da Muxima.

Já outra autoridade tra-
dicional, o Soba Arnaldo
Fernando João, narra como
era a área entre os anos de
1929 e 1933. “Quando em
1929 cheguei, na compa-
nhia dos meus pais, a região
da Muxima era um matagal.
A viagem de Luanda para
a Muxima levava uma se-
mana”. 

LOCALIZAÇÃO
O Santuário de Nossa Se-
nhora de Muxima está si-
tuado a 130 quilómetros de
Luanda e a 90 de Calum-
bo, na margem esquerda do
rio Kwanza. No século pas-
sado, os peregrinos faziam
três dias de Calumbo a Mu-
xima, indo pelo rio Kwanza.
Hoje, de Luanda a Muxima
leva-se cerca de três horas
em viagem de carro.

Em 27 de Outubro de
2013, a imagem de Nossa
Senhora da Muxima foi van-
dalizada por um grupo de
sete pessoas pertencentes
à Igreja da Arca de Noé. O
ataque a pauladas foi feito
durante a missa dominical
e visava combater uma su-
posta idolatria. A imagem
sofreu danos, mas um ano
depois foi plenamente res-
taurada. 

Anualmente, o Santuá-
rio da Muxima acolhe uma
peregrinação na primeira
quinzena de Setembro. Es-
te ano, devido às eleições
gerais, a romaria vai ter lu-
gar na primeira semana do
mês de Agosto.

VIAGEM AO PASSADO
A ORIGEM DA IGREJA
Não se sabe exactamente quando 
foi construído o Santuário de Nossa
Senhora da Muxima. Segundo
Arnaldo Fernando João, um dos mais
velhos da região, foi erguido no ano
de 1599, por Baltazar Rebelo de
Aragão. 

INVESTIMENTOS
NOVA DINÂMICA
O rápido crescimento da Vila da
Muxima, no Município da Quiçama,
não deixa indiferentes os seus
habitantes. Mariana Catarino, 75 anos,
moradora, admite que a aposta na
melhoria das infra-estruturas sociais
veio dar outra dinâmica à Vila. 
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O
rápido crescimento da Mu-
xima não deixa indiferentes
os seus habitantes. Mariana
Catarino, 75 anos, moradora

da Vila, admite que a aposta na me-
lhoria das infra-estruturas sociais veio
dar outra dinâmica à zona. 

Ela refere que prova disso são a ins-
talação de escolas, hospitais, do siste-
ma de abastecimento de água potável,
de agências bancárias, do Balcão Úni-
co de Empreendedorismo (BUE) e do
Pavilhão Móvel de Artes e Ofícios do
MAPTSS (Ministério da Administração
Pública, Trabalho e Segurança Social). 

A anciã lamentou, entretanto, o
facto de este ano a agricultura ter si-
do pouco produtiva por causa do bai-
xa caudal do rio Kwanza, que não le-

vou muita água às lavras dos cam-
poneses. “Temos poucos produtos do
campo, porque o rio Kwanza não
transbordou para as nossas lavras”,
disse Mariana Catarino.

Outro problema colocado pela mo-
radora à reportagem do Jornal Metro-
politano de Luanda foi o das vias ter-
ciárias, que ligam a sede do Município
às restantes localidades. 

“É preciso arranjar as estradas da
sede do Município da Muxima para o
interior, para facilitar a circulação de
pessoas e bens.”

Ana Adão Paulino, outra mora-
dora da Muxima, falou, igualmente,
do surgimento de boras infra-estru-
turas na localidade. 

Ana Paulino destacou as novas ha-
bitações como importante avanço
municipal, mas apontou como as-
pectos negativos os cortes de energia
eléctrica nos domicílios da sede mu-

nicipal e a falta de alguns medica-
mentos nos hospitais, centros de saú-
de e postos médicos. “No ano passa-
do, foram feitas ligações de energia eléc-
trica pré-paga às residências, mas até
ao momento ainda não temos corren-
te eléctrica”, referiu a moradora da Mu-
xima, acrescentando que “os doentes
recorrem às unidades sanitárias para
serem assistidos e tratados, mas no fim
saem com a receita médica, mas sem
medicamentos”. 

A falta de um bom mercado na Vi-
la da Muxima também tem causado
constrangimentos à população, na
hora da comercialização dos produ-
tos de consumo. Por isso, Ana Pauli-
no apelou às autoridades para se
construir um. “Vendemos os nossos
produtos em más condições. A mer-
cadoria fica exposta ao sol e à poei-
ra, o que faz mal à saúde do com-
prador”, lamentou Ana Paulino.

A vila cresceu, mas nem
tudo acalma Muxima

Um dos problemas levantados é o das vias terciárias que ligam a sede do
Município às restantes localidades. As vias do interior também preocupam.

Fula Martins
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

PERSPECTIVA

RELIGIÃO Localidade tornou-se num importante espaço de devoção para as populações cristãs

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

SÍMBOLO Igreja da Nossa Senhora da Muxima
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Aempresa de Transportes Co-
lectivos Urbanos de Luanda
(TCUL) vai aumentar para

192 mil o número de passageiros,
com a recepção, recentemente, pelo
Ministério dos Transportes, de 240
novos autocarros.

Dos autocarros disponibilizados,
145 vão prestar serviços urbanos, 40 mi-
ni-autocarros para serviços urbanos lo-
cais, outros 30 para aluguer e 25 para
viagens inter-provinciais, perfazendo
o total de 240.

Para as carreiras urbanas, por junta-
rem maior número de passageiros e cons-
tituírem um longo percurso, a TCUL vai
utilizar os autocarros urbanos. De acor-
do com a directora Nacional do Institu-
to de Transporte Rodoviários, Noélia
Castro, esta linha de frota (urbana) ira
garantir maior eficácia ao serviço, bem
como rentabilidade à empresa.

Para esta carreira, prosseguiu, fo-
ram definidas o Mercado do São Pau-
lo, Vila do Gamek, Futungo, Rotunda
da Boa Vista, Largo Lumeji, Benfica, Lar-
gos da Escolas, Kapalanca, Centralida-
de do Kilamba, Calumbo, Vila de Via-
na, Lar do Patriota, Largo Sayde Min-
gas e Centralidade do Sequele.

As carreiras circular ou urbano-local
vão servir zonas como o Porto de Luan-
da, Ilha do Cabo, Prenda, Urbanização
Nova Vida, Kapossoca, Mutamba, Aero-
porto e Centralidade do Kilamba. Nes-
tas áreas, por exemplo, a tarifa ronda en-
tre os 100 e os 150 kwanzas, enquanto
os serviços urbanos, por serem ainda
subsidiados pelo Estado, o passageiro
deve apenas desembolsar 30 kwanzas.

Até agora não foram definidas no-
vas taxas para o transporte colectivo ur-
bano de passageiros. “Queremos, com
estes novos meios, melhorar a mobili-
dade na cidade de Luanda, que há mui-
to se espera, dada a sua característica”,
realçou Noélia Castro.

Passageiros da TCUL 
vão chegar a 200 mil

Novos autocarros circulam em breve. Dos 240 disponibilizados, 145 são para
serviços urbanos, 40 urbanos locais, 30 para aluguer e 25 para as inter-provinciais.

MOBILIDADE

OFERTA Novos autocarros ajudam a satisfazer a procura e cobrir zonas antes não incluídas na rede, como o Lar do Patriota

VIGAS DA PURIFICAÇÃO

HIGINO CARNEIRO
FUNCIONÁRIOS MAIS
FELIZES E ASSÍDUOS 

A cerimónia de entrega dos autocarros foi
presidida pelo Governador da Província de

Luanda, Higino Carneiro. Na ocasião, disse que,
com a melhoria da mobilidade urbana, os

Funcionários Públicos serão mais felizes, menos
stressados e mais assíduos no local de trabalho.

MUNÍCIPE
NASCE UM SONHO 

PARA MUITAS  FAMÍLIAS
Filomena Madureira é uma das jovens que
elogia a construção de mais esta infra-

estrutura pública de ensino no município.
“Precisamos de dar vida a esta cidade.

Acredito que aqui começa a nascer o sonho
de muitas famílias”, afirmou, sorridente.

Segunda-feira, 24 de Julho de 2017

Noélia Castro, Directora Nacional dos
Transportes Rodoviários, disse que fo-
ram identificadas vias estruturantes
com características para a implemen-
tação da faixa exclusiva para os auto-
carros (BUS). São exemplos disso os cor-
redores do Golfe, da Avenida 21 de Ja-
neiro e da  Estrada da Samba. “A re-
qualificação das vias estruturantes,
com a implementação de faixas de cir-
culação exclusivas para veículos afec-
tos ao transporte regular de passagei-
ros vai aumentar a velocidade comer-
cial das operadoras”, disse a Directora.

A cerimónia formal de entrega dos
autocarros foi presidida pelo Gover-

nador da Província de Luanda, Higino
Carneiro. Na ocasião, o Governador dis-
se que, com a melhoria da mobilidade
urbana  da cidade, os Funcionários Pú-
blicos serão mais felizes, menos stres-
sados e mais assíduos a trabalho.

“Com estes serviços, pensamos
que contribuímos positivamente pa-
ra a qualidade de vida das popula-
ções”, disse Higino Carneiro, alertan-
do para que a população cuide dos
meios e os trabalhadores da TCUL evi-
tem a sobrelotação.

Por sua vez, o Administrador Mu-
nicipal do Cazenga, Vítor Nataniel (“Ta-
ny”) Narciso, considerou oportuna a en-

trega de novos meios à empresa pú-
blica de Transporte Colectivo Urbano
de Luanda. De acordo com “Tany” Nar-
ciso, estes meios vão aliviar a popula-
ção, principalmente aquela que muitas
das vezes é obrigada a andar longos
quilómetros a pé para chegar ao ser-
viço ou a casa.  Em Luanda, o trans-
porte público é responsável por 22 por
cento das deslocações quotidianas,
sendo o individual por 18 por cento das
viagens. Sem avançar as datas para a
entrada em funcionamento dos auto-
carros, o Presidente do Conselho de Ad-
ministração da TCUL, Freitas Neto, ga-
rantiu estar para breve. .  

FAIXAS EXCLUSIVAS NO GOLFE, 21 DE JANEIRO E SAMBA

EMPRESA  FUNCIONA 
EM NOVAS INSTALAÇÕES
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A empresa de Transportes
Colectivos Urbanos de
Luanda (TCUL) passa ago-
ra a funcionar em Viana, nas
instalações das oficinas cen-
trais da Empresa de Abas-
tecimento de Material pa-
ra o Sector Auto (ABAMAT).

Localizadas no perí-
metro industrial de Viana,
as oficinas da Abamat, inau-
guradas em 2014 pelo Che-
fe de Estado, José Eduardo
dos Santos, prestam servi-
ço de apoio à reparação e
manutenção de veículos li-
geiros e pesados.

Contam com áreas de
manutenção e reparação,
bem como espaços reser-
vados à lavagem, lubrifica-
ção e administração. 

Este empreendimento,
adstrito ao Ministério dos
Transportes, é parte de um
projecto avaliado em cerca
de três milhões de dólares.

O Presidente do Conselho
de Administração da TCUL,
Freitas Neto, disse que a em-
presa de Transportes Co-
lectivos Urbanos de Luan-
da conta com 300 auto-
carros, estando apenas a
funcionar 150 unidades. 

O Administrador Muni-
cipal do Cazenga, Victor
Nataniel (“Tany”) Narciso,
considerou a transferência
da TCUL da sua circuns-
crição para Viana uma mais-
valia, pois que a empresa de
transportes precisava de
melhor localização. 

“Infelizmente, ainda te-
mos problemas nas vias
circulares do Cazenga. A
TCUL estava localizada na
5ª Avenida e, infelizmente,
nesta via, em períodos chu-
vosos, era quase impossível
circular, o que provocava
mais despesas à empresa”,
sublinhou “Tany” Narciso.

ADMINISTRADOR Nataniel Narciso, do Cazenga

Cristina da Silva
jornal.metropolitano@gmail.com

DIRECTORA NACIONAL Noélia Castro

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO



FORMAÇÃO DE QUADROS

O Caminho de Ferro de
Luanda conta com um cen-
tro de formação técnico-
profissional, localizado no
Município de Catete. Esta
instituição, construída de
raiz, está vocacionado pa-
ra formar técnicos de nível
médio, em todos os domí-
nios dos transportes: ferro-
viário, rodoviário e logístico.
Segundo fez saber o Mi-
nistro dos Transportes, Au-
gusto da Silva Tomás, o
Centro de Formação custou
14,86 milhões de dólares e
tem capacidade para 300
alunos, em regime de in-
ternato, e 600 efectivos. 

Construído em 28 me-
ses pela empresa China
Railway Internacional Group,
o Centro de Formação dos
Caminhos de Ferro de
Luanda ocupa uma área
de 5.070 metros quadra-
dos, comporta cinco es-
truturas: o edifício de en-
sino, dormitórios, labora-
tório de materiais, casa de
força e guarita. 

Além de acolher alu-
nos, a escola conta ainda
com oito dormitórios pa-
ra professores, arruamen-
tos, campo desportivo,
áreas de fornecimento e
montagem de mobiliário e
equipamentos de teleco-
municação e sinalização,
bem como serviços de
formação de operação e
utilização dos equipa-
mentos instalados.

O Ministro dos Trans-
portes disse que esta nova
instituição de formação an-
golana insere-se na neces-
sidade de capacitação do
homem, por ser a força
que move as estruturas.
“Precisamos, cada vez mais,
de dar formação àqueles
que garantem o funciona-
mento do sector ferroviário
em Angola, e não só”.

Com este centro, des-
tacou o Ministro, “dá-se um
grande passo no domínio
da manutenção ferroviária
e da criação de condições
em todas as áreas da cadeia
ferroviária. A ideia é que na-
da falte a nível de quadros
capacitados para o melhor
aproveitamento e rentabi-
lização dos investimentos
do Estado a nível do sector
ferroviário em Angola e

Luanda, em particular.  O
Centro de Formação  dos
Caminhos de Ferro de An-
gola deve começar a fun-
cionar no próximo ano. Nes-
te momento, realizam-se
os procedimentos admi-
nistrativos para o efeito.
Embora esteja vocacio-
nada apenas para a for-
mação de técnicos de ní-
vel médio e do sector fer-
roviário, pela qualidade
técnica e operacional que
reúne, poderá ser usado de
forma mais abrangente.

“Pensamos que pode-
mos aproveitar este espa-
ço e formar aqui técnicos
médios do sector do Trans-
portes, nas áreas terres-
tres e logística, de nível
médio, que farão depois a
ponte com o Instituto Su-
perior de Gestão dos Trans-
portes (ISGT), a funcionar
na zona da Camama, em
Luanda”, exemplificou Au-
gusto da Silva Tomás.

SATISFAÇÃO
Alberto Bernardo Moxi, es-
tudante do Curso Médio de
Ciências Humanas, resi-
dente em Catete, conside-
ra que, com a criação des-
te Centro de Formação, o
Município sai a ganhar,  dan-
do oportunidade aos jo-
vens, principalmente, àque-
les que se encontram fora
do sistema de ensino e
sem formação. “É uma
oportunidade para os jo-
vens do Município de Ca-
tete”, disse Alberto Moxi.

Filomena Madureira foi
uma das jovens que elo-
giou também a constru-
ção da escola. “Precisa-
mos de dar vida a esta ci-
dade. Acredito que, aqui,
começa a nascer o sonho
de muitas famílias.”

CENTRO Espaço vai juntar
300 alunos internos

Aconclusão das obras das seis no-
vas estações ferroviárias do Bun-
go, Musseques, Viana, Capa-

langa, BAIA e Novo Aeroporto de Luan-
da, esta última localizada em Bom Jesus,
Município de Icolo e Bengo, vão possi-
bilitar que, além de comboios, também
se apanhem táxis e autocarros.

A consignação das obras foi assi-
nada, recentemente, pelo Director-Ge-
ral do Instituto Nacional dos Caminhos
de Ferro de Angola, Júlio Bango Joa-
quim, e pelo representante das em-
presas China Hyway Group e Tianjin
Oubaway, a empreiteira.

As obras, com duração de 18 me-
ses, prevêem a duplicação da actual li-
nha, entre o Bungo e a estação do BAIA,
bem como a construção de um Ramal
de 11 quilómetros, que liga o BAIA ao
Novo Aeroporto de Luanda (NAIL).

Júlio Bango explicou que as seis no-
vas estações serão diferentes das ac-
tuais, porque personalizadas. Neste mo-
mento, as 14 estações ferroviárias não
permitem ao passageiro apanhar um
táxi ou um autocarro. Já nas outras,
“além destes meios, as pessoas que te-

nham viagem marcadas a partir do
NAIL poderão, inclusive, fazer o ‘check-
in’ e ter um meio que as leve até à sa-
la de embarque. Nestas estações, tere-
mos lojas e outros serviços de apoio à
população”, detalhou. 

O projecto, segundo o responsável,
tem como objectivo facilitar a mobili-
dade entre o Novo Aeroporto e a bai-
xa de Luanda e vice-versa. O Plano Di-
rector Geral Metropolitano de Luanda
(PDGML) já prevê, para os próximos

15 anos, um sistema de transporte
multifuncional, que fomente o desen-
volvimento económico e proporcione
acesso equilibrado a oportunidades e
serviços para todos. 

“Aqui, os meios de transportes es-
tarão integrados num sistema único”,
acrescentou Júlio Bango.

Cada estação ferroviária será um
ponto de comando e controlo da circu-
lação de comboios no troço que liga o
Bungo ao NAIL. Elas vão reunir siste-
ma de sinalização e telecomunicações,
para facilitar a comunicação entre as es-
tações de comboios e a Central de Co-
mando de Operações (CCO). O Siste-
ma (CCTV), com televisão, câmara de
segurança, satélites e GPS, entre outros
serviços, também estão previstos.

Júlio Bango garante que a cons-
trução da nova linha, que vai dupli-
car a actual e ligar as seis estações em
construção, não interfere na circulação
actual do comboio. 

“Pretendemos, com estas obras,
melhorar a qualidade de vida das po-
pulações. Continuamos a notar difi-
culdade nos transportes públicos e pen-
samos que, com estes e outros meios
rodoviários, e até marítimos, podere-
mos, num curto espaço de tempo, de-
safogar esta situação”, explicou.

Novas estações 
têm múltiplas funções

Serviços personalizados: o passageiro com viagem marcada no Novo Aeroporto
Internacional de Luanda poderá fazer o "check-in"a partir da estação.

Cristina da Silva
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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O Caminho de Ferro de Luanda
transporta, em média, 15 mil pas-
sageiros por dia. Com a duplicação
da linha, prevê-se atingir os 30 mil.
“Este aumento só vai ser possível
com a entrada em funcionamento
das novas locomotivas”, disse o DG
do Instituto Nacional dos Cami-
nhos de Ferro de Angola. Está em
negociações a aquisição de 10 Uni-
dades Múltiplas Diesel (DMU), com
capacidade para 300 pessoas, e a
construção de uma oficina e de qua-
tro passagens superiores.

15  MIL POR DIA

CAPACITAÇÃO
APOSTA NO HOMEM 
O Ministro dos Transportes, Augusto
Tomás, disse que a escola  insere-se
na necessidade de capacitação do
homem:  “Precisamos, cada vez mais,
de dar formação àqueles que
garantem o funcionamento do sector
ferroviário de Angola, e não só”.

OPORTUNIDADE
CRIAÇÃO DO CENTRO

BENEFICIA JOVENS 
Alberto Moxi, estudante 

do Curso Médio de Ciências Humanas,
residente em Catete, considera 

que, com a abertura do Centro de
Formação, os jovens do Município saiem a

ganhar.
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ALTERNATIVAS Comboio vai chegar ao Novo Aeroporto Internacional de Luanda, em Bom Jesus, município de Icolo e Bengo 
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10 NEGÓCIO

Mulheres e homens vestidos de
camisola vermelha, com a ins-
crição "Xikila Money" no pei-

to, estão junto de quiosques instalados
em algumas ruas da cidade de Luan-
da. Eles convidam transeuntes a co-
nhecerem a empresa que representam
e os produtos que oferecem. Na ver-
dade, estes funcionários tentam con-
vencê-los a abrir uma conta bancária. 

A impressão da maioria é a de que
houve um substancial aumento da re-
de bancária. Mas esta expansão assi-

nala-se, sobretudo, no meio urbano.
Grande parte da população não pos-
sui conta e não beneficia dos serviços
da banca. A oferta é fraca ou ausente
nas zonas mais distantes da cidade.
Por outro lado, há quem acredite que
o dinheiro fica melhor guardado em
casa. Às razões para a fraca bancari-
zação acresce-se ainda o valor exigido
para abertura de conta, para muitos,
inacessível.

A entrada em funcionamento do
“Xikila Money”, unidade de negócios
do Banco Postal, reavivou, em Maria
Pedro, o desejo antigo de se tornar clien-
te de uma instituição bancária. Ela des-
taca “o serviço inovador, que vai con-

tribuir para aproximar a população de
baixo rendimento à banca”.  Nesta ins-
tituição, ao proceder à abertura da con-
ta, o cliente não tem custos. Também
não lhe é dado prazo para que depo-
site o montante, que vai de 100 a 30.000
kwanzas. A conta permanece aberta.

Por ora, os serviços da “Xikila Mo-
ney” são realizados através de um te-
lefone qualquer. Pagamentos da con-
ta de água, luz, televisão, compra de
produtos e transferências bancárias
estão disponibilizados. “A redução
de custos para a abertura de conta e
a educação financeira são dois as-
pectos que podem alterar o quadro",
destaca Maria Pedro. 

Conta pode ser aberta
na rua e sem dinheiro

No “Xikila Money”, o cliente não tem custos, o processo   
dura poucos minutos e é feito dentro de um quiosque.

BANCARIZAÇÃO

FACILIDADES Quiosques em ruas atraem pessoas interessadas em abrir uma conta bancária sem custos 
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CONFORTO
SERVIÇOS FEITOS

ATRAVÉS DE TELEFONE
Os serviços da "Xikila Money" , unidade

de negócios do Banco Postal, são realizados
através de um simples telemóvel. Pagamentos
da conta de água, luz, TV, compra de produtos e
transferências bancárias estão disponibilizados.         

SEGMENTO DE NEGÓCIOS
CORREIOS, ENSA E EGM

COMO ACCIONISTAS  
O novo banco é detido por accionistas como

Correios de Angola, Empresa Nacional de Seguros
de Angola (ENSA) e EGM Capital.  Agrega três

segmentos de negócios: "Xikila Money",
Corporate & Personal e Comércio & Empresários,

dedicado às pequenas empresas. 

Segunda-feira, 24 de Julho de 2017

“O Xikila Money é uma unidade de ne-
gócio que atende aos clientes particu-
lares de médio e baixo rendimento, cu-
jo objectivo é a inclusão social e finan-
ceira da população luandense, sobre-
tudo a mais carenciada", disse a Admi-
nistradora Executiva do Banco Postal,
Carla de Jesus.

De acordo com a responsável, “o ser-
viço surge ainda para apoiar os cidadãos
que, até hoje, não têm acesso ao siste-
ma financeiro, nem usufruem dos seus
serviços". A população alvo tem assim
“a oportunidade de abrir a primeira
conta bancária e fazer transacções de
valores em tempo real, através de um
telemóvel, quer seja smartphone, quer
seja laranjinha”. Carla de Jesus acres-

centou que o “Xikila Money” oferece  de-
pósitos, transferências bancárias e in-
terbancárias, envio de remessas na-
cionais, pagamento de serviços, consulta
de saldo e outros.

A abertura do "Xikila Money" levou
à criação de mais de 300 postos de tra-
balhado e à instalação de 60 quiosques.
Em perspectiva, está a construção de
90 estabelecimentos. 

“Temos mais de 30 mil clientes e con-
tas abertas, sendo que as transacções
financeiras efectuadas variam, diaria-
mente, entre os pagamentos de servi-
ço e a compra de recargas.” Segundo
a Administradora Executiva do Banco
Postal, as operações bancárias são fei-
tas através da moeda nacional (kwan-

za). “No entanto, o Banco Postal assinou
um memorando de entendimento com
os Correios de Angola para a imple-
mentação, a curto prazo, do serviço Pos-
transfer, que vai permitir o envio e a re-
cepção de pequenas remessas entre paí-
ses membros da União Postal Univer-
sal”, informou a gestora.

Carla de Jesus realçou que está a
ser desenvolvido um trabalho com a
EMIS, a gestora dos cartões Multicaixa,
no sentido de facilitar o levantamento
de dinheiro pelo ATM sem a utilização
do cartão.  

“Quanto à segurança, garanto que
estamos dotados de um sofisticado sis-
tema de protecção que protege os
clientes e as operações bancárias.” 

CLIENTES DE MÉDIO E BAIXO RENDIMENTO

Arcângela Rodrigues 
jornal.luanda@edeicoesnovembro.co.ao

BANCO POSTAL Administradora Carla de Jesus
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O Banco Postal de Angola
foi inaugurado em Luanda
a 21 de Março do ano em
curso. A instituição vai dis-
por de serviços financeiros
de última geração e resul-
ta de um investimento pú-
blico e privado de mais de
30 mil milhões de kwanzas
(182 milhões de euros).

O novo banco é detido
por accionistas como os
Correios de Angola, a Em-
presa Nacional de Seguros
de Angola (ENSA) ou a EGM
Capital. É um banco co-
mercial, que agrega três dis-
tintos segmentos de negó-
cios, nomeadamente, o "Xi-
kila Money", o Corporate &
Personal, vocacionado pa-
ra as médias e grandes em-
presas e particulares, com
rendimentos elevados, e o

Comércio & Empresários,
dedicado às pequenas em-
presas. 

O Banco Postal visa
atender a maior procura
em Angola por serviços fi-
nanceiros não bancariza-
dos e a inclusão financeira
das pessoas carentes. 

“Os bancos postais são
uma marca dos correios
em todo o mundo e nascem
da crescente necessidade
de se proverem serviços fi-
nanceiros de qualidade e
simplicidade, fazendo-se va-
ler da forte presença dos
correios junto das popula-
ções a sua marca registada”,
disse a PCA dos Correios de
Angola, Maria Luísa Andra-
de, na altura da inauguração
desta instituição financeira
não bancária. 

BANCO POSTAL

OFERTA Serviços financeiros de última geração



META
A RENTABILIZAÇÃO
O Baía de Luanda tem serviços que
são rentáveis, a começar pelos
parques de estacionamento, os
estabelecimentos comerciais e de
eventos e a exploração da
publicidade, que podem ser
lucrativos para o Estado. 

BAÍA
SOB GESTÃO DO GPL  
O Governo da Província de Luanda
(GPL)  assumiu, em Março, a gestão do
empreendimento Baía de Luanda,
espaço público que se pretende tornar
auto-sustentável na gestão, recuperação
e arrecadação de receitas. 
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A
A Feira Internacional de
Luanda arranca já na quar-
ta-feira. A edição deste ano
é, pois, uma realidade e ga-

nhou corpo, nas últimas horas, com a
montagem, na Baía de Luanda, de vá-
rios “stands” e pavilhões das empre-
sas participantes. 

A inauguração da Feira vai ocorrer
na quarta-feira, às 16 horas. A exposi-
ção está reservada para os dias 26, 27
e 28, das 14 às 21 horas, e nos dias 29
e 30,  das 11 às 18 horas. 

A Gala FILDA 2017, com acesso só
para convidados, decorre no dia 29, no
Complexo Hoteleiro da Endiama.  Es-
tá praticamente montada a área reser-
vada ao eventos, onde serão repre-
sentados os diferentes sectores: Na-
cional e Diversificação da Economia,
Internacional, Petróleos, Empresas de
Energia e Água, Máquinas e Equipa-
mentos.

A Feira Internacional de Luanda
está instalada numa área de 14 mil me-
tros quadrados. O recinto, cercado, es-
tende-se da zona do Comando Geral
da Polícia Nacional até à Fortaleza de
São Miguel, sentido Ilha do Cabo. O
recinto vai contar ainda com uma pra-
ça de alimentação, salas de conferên-
cias e exposição exterior. A edição pas-
sada da Filda, a 32ª, em 2015, contou
com cerca de 900 expositores, entre na-
cionais e estrangeiros. 

ACESSO À FEIRA
O bilhete individual de acesso ao even-
to está no valor de 1.500 kwanzas diá-
rios, e só começa a ser vendido no dia
da inauguração. Os estudantes uni-
versitários vão poder visitar a Feira
gratuitamente, nos dias 28, 29 e 30, me-
diante a apresentação do cartão de es-
tudante válido e do Bilhete de Identi-
dade. A entrada para as crianças tam-
bém é gratuita, mas só vai ser
autorizada quando acompanhada por
um familiar ou responsável adulto e a
apresentação dos Bilhetes de Identifi-

cação. “Diversificar a Economia e Po-
tenciar a Produção Nacional, Visando
uma Angola Auto-Suficiente e Expor-
tadora”, é o lema da 33ª edição da Fei-
ra Internacional de Luanda (FILDA).

ALTOS E BAIXOS
Ao longo da sua história, a Filda so-
freu altos e baixos, avanços e recuos,
mas continuou sempre. Agora, apesar
de algumas dificuldades, caminha fir-
me, pronta a contribuir mais uma vez
para o crescimento económico de An-
gola. Numa entrevista ao Jornal de An-
gola, há algum tempo, Matos Cardo-
so, na altura Presidente do Conselho
de Administração da FIL, disse que o
evento transformou-se numa institui-
ção que serve de apoio às políticas eco-
nómicas do Executivo. Matos Cardo-
so referiu ainda que o início da Filda
representou a necessidade de Angola
se dotar de uma classe empresarial ca-
paz de atender à procura, na altura, de
bens e serviços, bem como o apoio a
todo um processo de desenvolvimen-
to económico e social.

EXPOSIÇÃO

CENÁRIOS Espaços da Baía de Luanda já receberam outros eventos, como a Feira da Cultura, e agora estão a ser preparados para o acontecimento que mais empresários atrai ao país.

Uma FILDA fora da habitual

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO 

O recinto da FILDA estende-se da zona do Comando Geral da Polícia Nacional 
até à Fortaleza de São Miguel, no sentido da Ilha do Cabo.

Nilsa Massango
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO 

RETORNO A última edição da FILDA realizou-se em 2015
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PATRIMÓNIO

TRAJECTÓRIA Factos históricos e metamorfoses que a moeda nacional sofreu, até aos nossos dias, estão documentados no mais novo museu da cidade de Luanda. 

Visita
guiada 

ao Museu
da Moeda
Mais de 500 pessoas visitam, diaria-
mente, o Museu da Moeda. Inaugura-
do em Maio do ano passado,  pelo

Presidente da República, possui duas
salas de exposição e um auditório e

acervo assente, fundamentalmente, no
espólio do Banco Nacional de Angola.

LUCAS FRANCISCO
VISITAR A HISTÓRIA
PELA PRIMEIRA VEZ  

Aluno do quadro de honra, Lucas Francisco
esteve pela primeira vez no Museu, com 28
colegas, numa acção organizada pelo
colégio. Ester Coelho, a professora, 

diz que o Museu promove regularmente este
tipo de actividades.

AUTONOMIA
CIRCULAÇÃO DO KWANZA

TEM INÍCIO EM 1977
O ano de 1664 foi marcado pela introdução

da primeira moeda em Angola pelas
autoridades coloniais. Mas o mês de Janeiro

de 1977 é, obviamente, 
um dos mais simbólicos. Assinala a entrada

em circulação do Kwanza.

L
ucas Francisco, 12 anos, estu-
dante da 7ª classe no Colégio
Amadurecer, estava visivel-
mente encantado com a visita

ao Museu da Moeda, adstrito ao Ban-
co Nacional de Angola, localizado na
Baixa de Luanda.

Aluno do quadro de honra, Lucas
esteve pela primeira no Museu com 28
colegas, numa acção organizada pelo
colégio. Ester Coelho, a professora, diz
que a sua instituição promove regu-
larmente este tipo de actividades. Des-
taca que a qualidade técnica dos guias
do Museu facilita a integração dos alu-
nos no ambiente e a absorção da in-
formação. “Daí o encanto do Lucas e
dos seus colegas“, sublinha.

Inaugurado no dia 7 de Maio de
2016, pelo Presidente da República, Jo-
sé Eduardo dos Santos, o Museu da
Moeda é visitado diariamente por uma
média de 500 pessoas, especialmente
adolescentes de diferentes escolas da
capital e jovens integrados em visitas
de estudo. “Recebemos entre oito e no-
ve escolas por dia”, esclarece um dos
guias, Bruno Alves.

Professora do Ensino de Base há 27
anos, Ester Coelho diz que algumas

crianças da sua escola estão a visitar,
pela primeira vez, um museu. Por is-
so, elogia a abertura da instituição à
demanda da rede escolar de Luanda.

Com isso, adolescentes como Lucas
estão a assimilar, de forma lúdica, a his-
tória da moeda em Angola, que é ante-
rior à colonização.  O Zimbu, por exem-
plo, era extraído na costa marítima e
servia de moeda, tendo em conta a sua
raridade e beleza. Os mais valiosos eram
recolhidos na Ilha de Luanda.

Trata-se de uma actividade que era
exercida exclusivamente por mulheres
e supervisionada por um elemento da
Corte Real do Kongo. A zona da Ilha
de Luanda era, assim, uma espécie de
banco central do Reino do Kongo, ex-
plica, aos visitantes, um dos 14 guias
do museu, maioritariamente licencia-
dos em História.

Igualmente, dois tipos de panos fei-
tos de rafia de palmeira serviam de
moeda. Falamos das mabelas e libon-
gos, cuja autenticidade dependia da
inserção de uma espécie de carimbo,
grafado por um funcionário do Reino
do Kongo, mandatado para o efeito.

Os elementos descritos estão na cha-
mada área de exposição permanente
do Museu da Moeda. Sobre o período
pré-colonial, divisamos, também, o
Cauris. Trata-se de uma concha rara,
que não era extraída no actual territó-

rio de Angola, tendo ganho cunho mo-
netário no Reino do Ndongo, pela sua
formosura e singularidade.

Cruzetas e manilhas, feitas por exí-
mios ferreiros do Leste de Angola,
também já foram utilizadas como
moeda, de acordo com informações
fornecidas pela instituição. Alguns
destes objectos fazem parte da sua
mostra permanente. “Estamos a fazer
uma viagem guiada à história da moe-
da em Angola”, descreve a professo-
ra Ester Coelho.

O ano de 1664 é marcado pela in-
trodução da primeira moeda em An-
gola, pelas autoridades coloniais por-
tugueses. Mas o mês de Janeiro de 1977
é, obviamente, um dos mais simbóli-
cos. Assinala a entrada em circulação
do Kwanza, consequência directa da
proclamação da independência, real-
ça outro dos guias do museu, Sebas-
tião Zamba, aos alunos do Colégio
Amadurecer. Os factos históricos des-
critos e as várias metamorfoses que
a moeda nacional sofreu, até aos nos-
sos dias, estão amplamente docu-
mentados no mais novo museu da ci-
dade de Luanda. 

“Por isso, vale a pena visitar”, re-
mata, com um sorriso, a adolescente
Marisa Fernandes, 12 anos, estudante
da 7ª classe do Colégio Amadurecer,
colega do simpático Lucas Francisco.
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SABER Estudantes têm sido frequentadores habituais
deste espaço que trata da História

Raimundo Salvador



TIA SANTA
BAILA, ESCREVE   E COMPÕE
A  anciã é, além de bailarina, compositora
do grupo de xinguilamento que hoje tem 
o nome de “N’Dimbas de Angola”. Com o
apoio de uma muleta, Santa faz questão de

acompanhar os ensaios e escrever as
músicas do grupo.

EXPERIÊNCIA
EXÍMIA DANÇARINA 

DESDE A ERA COLONIAL
Ainda no tempo colonial, Santa  dançou 
a kabetula como ninguém. Ela diz que 

o desempenho era tal que, depois da morte
da mãe, deixou-se encarnar pelo espírito 

do “xinguilamento” e o mistério 
dos imbondeiros na tradição.

HISTÓRIA DA DANÇA

“Procuro passar aos jovens
a veracidade da festa do
Carnaval. Dançávamos co-
mo se fosse a nossa pri-
meira e última vez em pal-
co”, afirma Maria Henriques. 

De volta ao passado,
Maria Henriques explica
que, há 70 anos, os mora-
dores da Ilha de Luanda
chegavam de canoa à Mar-
ginal. Havia grupos carna-
valescos que imitavam os
marinheiros portugueses,
com fardas brancas a con-
dizer com os chapéus. 

“A minha avô, mãe e fa-
miliares direitos já dança-
vam no Carnaval”, diz Ma-
ria Henriques.

A dançarina conta que
deu os primeiros passos
nesta arte com apenas oi-
to anos, por incentivo da
mãe, que também dança-
va no grupo da Ilha de
Luanda. 

A anciã começou no
conjunto infantil do Carna-
val. “A minha mãe nasceu
e cresceu na Ilha de Luan-
da e, depois de se juntar ao
meu pai, mudou para o
Bairro dos Combatentes”.

A mãe de Maria não dei-
xou de frequentar a ilha pa-
ra passar o testemunho pa-
ra um dos filhos. Ensinou e
mostrou as raízes e tradição
da dança e cantos sobre o
Carnaval do povo da Ilha.

Ainda no tempo colonial,
“Tia” Santa  dançou a ka-
betula como ninguém. Ela
diz que o desempenho era
tal que, depois da morte da
mãe, deixou-se encarnar
pelo espírito do “xinguila-
mento” e pelos mistérios
dos  imbondeiros na tradi-
ção angolana.

A anfitriã contou um
pouco de história. Narrou
que, com o passar do tem-
po, as danças foram diver-
sificadas. Os “muxiluandas"
(luandenses) deram o no-
me de "muala" à dança do
xinguilamento, já com al-
guma coreografia. Em ritmo
merengue, apareceu a dan-
ça kazukuta e, por via des-
ta, surgiu o semba.

Ao longo deste trabalho
de reportagem, a dançari-
na deu sinais de se esque-
cer das datas. Em alguns
momentos adormecia, de-
vido à medicação que to-
ma. Apesar da doença, ela
fez questão de escrever a
música e acompanhar de
perto os preparativos do
seu grupo. Ndimbas de An-
gola foi criado a 19 de Mar-
ço de 1988, 

Maria Henriques é viú-
va e diz que nunca aceitou
nacionalidade portuguesa
do ex-marido. 

Tem cinco filhos, oito
netos e dois bisnetos. 

M
aria Henriques  tem 76 anos.
Dança e canta em grupos
carnavalescos desde os
anos 50. É, carinhosamen-

te, conhecida por “Tia” Santa. É uma lí-
der criativa e, pela sua capacidade de
imaginação, montou um grupo de  mu-
lheres que, ainda no tempo colonial,
dançou o estilo “xinguilamento”.

A anciã não esconde os sintomas do
reumatismo que já começam a inco-
modá-la. Ajeita-se, lentamente, na es-
teira. As rugas salientam-se.  Senta-se,
aos gemidos, fazendo de encosto a pa-
rede. Um som ruidoso vem da gargan-
ta, em jeito de sinal de que está pronta
para a conversa.

Com o semblante cansado, tia San-
ta debruça-se vezes sem conta. Tem o
rosto para baixo. Pigarreia. Mas vê as
opiniões corroboradas por duas anciãs
que, sentadas numa esteira à entrada
da sala, degustam quitutes da terra.

O chinguilamento é uma dança dos
espíritos dos antepassados, explica Tia
Santa. “As pessoas que já morreram, os
nossos familiares, por exemplo, vêm a
nossa cabeça”.  No tempo colonial, o gru-
po chamou-se "Casafo", termo em Kim-
bundu, que, em Português, significa "ga-
linha". Maria Henriques lembra-se, com

muita exultação, a maneira como des-
filavam no Carnaval. “Só vou  parar de
dançar quando morrer”, diz a anciã,
com voz trémula.

Quando mais jovem, tia Santa era
uma mulher janota. Os panos e o qui-
mono, com costura embutida nas mar-
gens, confirmam a elegância nos ves-
tuários de então. Em poucas palavras,
diz sentir-se honrada, em ver o cresci-
mento do Carnaval em Angola.

Lembra que o seu grupo tinha mais
de cem bailarinas. Na época, o Carna-
val era dançado durante três dias, sem
parar, antes do desfile central, na anti-
ga marginal. Depois do desfile, dança-
vam em todo o percurso até à avenida
Hojy ya Henda. Ali, o grupo reunia-se
junto à praça do Gengibre, nos arredo-
res do antigo edifício da  DNIC, na rua
ex Senado da Câmara. Festejavam noi-
te adentro.

A criadora do xinguilamento tem a
cabeça coberta de fios brancos. En-
quanto ajusta o lenço à cabeça, vai di-
zendo que o Carnaval é cor, alegria e
música.

Grande parte das mulheres do  gru-
po de Xinguilamento já não faz parte
dos vivos.  Maria Henriques já não se
lembra de muita coisa do grupo. A ida-
de apagou parte da memória. Para re-
cuperar dados, faz recursos a arquivos.
Desmanchou um pequeno trapo de pa-
no vermelho, que guarda na cintura, re-
tirando um pedaço de papel com in-
formações.

A conversa é mais uma vez inter-
rompida. Maria Henriques está doen-
te. Sai apenas um feixe de saliva. Ain-
da bem!. A conversa retoma num cur-
so lento. Para posar para as fotos,
veste-se de vermelho, com missangas
a cortar o pescoço. As colegas, ao lado,
não se vestiram da mesma cor, alegan-
do não ser a época propícia.

Memórias de uma dama 
do xinguilamento

Aos 76 anos, “Tia” Santa juntou na era colonial um grupo de mulheres 
com quem executou passos da dança que deram origem ao semba

Neusa Menezes
jornal.metropolitano@gmail.com

TESTEMUNHO

RELATO Anciã tem momentos altos e baixos de lucidez, o que, entretanto, não a impede de contar as lembranças que guarda

JOSÉ COLA

EM ACÇÃO Grupo “Dimbas de Angola”

MOMO MOOMO

KINDALA MANUEL

VIÚVA Cinco filhos, oito nestos e dois bisnetos
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O viaduto agora construído vai
proporcionar melhores condi-
ções aos automobilistas e, con-
sequentemente, aos moradores
da Centralidade do Kilamba, de
tal modo que a primeira e anti-
ga entrada para o Kilamba dei-
xará de existir, disse António de
Sousa, o chefe da obra. O res-
ponsável acrescentou que os
trabalhos decorrem a um bom
ritmo e que devem ficar con-
cluídos dentro do prazo estipu-
lado no contrato.  
“A empresa está a trabalhar pa-
ra entregar a obra no final des-
te mês”, garantiu António de

Sousa. Na empreitada estão en-
gajados 200 trabalhadores an-
golanos e oito estrangeiros.

ALTERNATIVAS
Idilberto Silva, morador na Cen-
tralidade do Kilamba, sai de ca-
sa por volta das seis da manhã
e considera que não tem sido fá-
cil transitar pela Via Expresso nos
últimos tempos. “Devido às obras,
uso como alternativa a estrada
do Bairro Vila Flor. Está em con-
dições e permite-me chegar ao
local de trabalho dentro do ho-
rário”, afirmou Idilberto. 
A trabalhar na Baixa de Luanda,

Isabel furtado, também “inquili-
na” da Centralidade do Kilamba,
saía de casa às cinco e meia da
manhã. Com a abertura da via
alternativa, sai às seis horas, por-
que considera que o trânsito es-
tá mais ligeiro. “A pior altura pa-
ra entrar na Centralidade é no fi-
nal do dia, por volta das 18 ho-
ras. O engarrafamento é mais pe-
sado”, explica Isabel Furtado, que
acredita que no fim das obras o
resultado será satisfatório. “Temos
sofrido muito. Espero que a via
fique logo pronta e que diminua,
de forma significativa, o engar-
rafamento rodoviário.” 

BENEFÍCIOS SERÃO SENTIDOS NA CENTRALIDADE
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PRIMEIROS EDIFÍCIOS
MORADORES PREFEREM

USAR A TERRA BATIDA
Os moradores dos primeiros 

edifícios do Kilamba usam a via 
de terra batida por ser mais rápida 

do que a estrada principal e asfaltada, 
que passa pelo Pavilhão Multiusos 

da Cidade do Kilamba. 

ALTERNATIVAS
ESTRADA PRINCIPAL 

ÀS VEZES É A SOLUÇÃO
Os moradores da parte de cima 
da Centralidade do Kilamba, 

dos edifícios W, Z, Y, V e U, transitam muitas 
vezes pela via principal, por ser a mais

próxima dos seus apartamentos. 

As obras na Via Expresso, para
a construção de um viaduto,
decorrem desde Junho. Quan-

do terminarem, os principais benefi-
ciários serão os automobilistas. En-
quanto isso, os moradores do Kilam-
ba passam por constrangimentos à
saída e regresso à casa. No sábado, dia
15, a situação complicou-se com o iní-

cio da colocação do asfalto em ambos
os sentidos.  Para descongestionar o trá-
fego, a Administração criou, como al-
ternativa, uma estrada de terra batida,
no Bairro Camama II. Esta via passa pe-
lo Hotel e Casino Baoli, junto das bom-
bas de gasolina da Sonangol, e desem-
boca no outro extremo da Avenida Fi-
del Castro.  Nesse ponto, os condutores
fazem o retorno e vão em direcção ao
Benfica. Só assim conseguem fugir do
engarrafamento. Os moradores da Cen-

tralidade do Kilamba valorizam a es-
trada alternativa, mas não deixam de
reclamar, pois desde Junho que pas-
saram a acordar mais cedo, o que é na-
tural. A estrada da Camama II, à saída
da Cidade do Kilamba, é a alternativa
viável. Mas o estado desta via não dei-
xa confortáveis os seus utilizadores.
Na mesma via, cruzam-se crianças e
vendedores que, à beira da estrada,
aproveitam o congestionamento para
fazerem negócio. *Com Manuela Mateus 

Construção de viaduto
beneficia automobilistas

Os moradores da Centralidade valorizam a estrada alternativa, mas não deixam
de reclamar. Desde Junho que passaram a acordar muito mais cedo.

LABOR Trabalhos para facilitar a circulação automóvel decorrem dentro da normalidade, segundo técnicos

ALTERNATIVAS As autoridades garantiram saídas para aliviar a pressão

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Solange da Silva (*) 
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

SATISFEITOS E INSATISFEITOS
NA MESMA ESTRADA

Susana Dias, 45 anos, mo-
radora na Centralidade do
Kilamba há três anos e fun-
cionária pública, falou à
nossa reportagem para re-
latar o seu dia-a-dia na es-
trada. Ela sai de casa às cin-
co horas da manhã. 
“Mas, meia hora depois,
junto ao Kero, encontro o
trânsito congestionado. Por
isso, esta alternativa pelo
Camama valeu a pena. Es-
capamos de 30 minutos do
engarrafamento da via prin-
cipal”, destaca Susana. 

Se, para Susana, a via al-
ternativa é boa, já para Gus-
tavo de Abreu, não. Este fun-
cionário público de 34 anos
e morador na mesma Cen-

tralidade mostra a sua in-
satisfação. “A alternativa é
boa, mas deviam asfaltá-la
para diminuir a poeira. Nós
saímos daqui às cinco da
manhã. Na escuridão e sob
a poeira dos outros auto-
mobilistas, fica difícil a visi-
bilidade. Nos buracos,
quem têm carro pequeno
fica com a vida difícil”, diz
o funcionário público mo-
rador do Kilamba.

Como se já não bas-
tassem os contratempos,
há taxistas que, nas horas
de ponta, também usam a
via do Camama para es-
caparem aos engarrafa-
mentos e chegarem às pa-
ragens a tempo e horas. 

OBRAS

FLUXO Trânsito desanuviado é um momento raro
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que mandou fazer a am-
pliação foi Inocêncio de Sou-
sa Coutinho(1764- 1772). O
negócio da escravatura pros-
perava e era preciso prote-
ger o Porto de Luanda dos
piratas que enxameavam as
rotas marítimas. 

A Fortaleza de S. Fran-
cisco do Penedo ou Casa de
Reclusão é um monumento
nacional e está sob respon-
sabilidade do Ministério da
Cultura.  Os nacionalistas
que foram julgados em Tri-
bunal Militar no âmbito do
Processo dos 50, estiveram

ali detidos. Na época, quem
era acusado de crimes con-
tra a segurança do Estado
era detido num forte militar.

Depois de 1961, a Casa
de Reclusão passou a ser ex-
clusivamente um centro de
detenção para militares jul-
gados e condenados por cri-
mes que caíam sob a alçada
do Código de Justiça Mili-
tar. Os que eram acusados
de crimes militares graves
ficavam em regime de pri-
são preventiva. Nunca mais
o local foi utilizado para pre-
sos políticos.
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NACIONALISTAS
O  “PROCESSO DOS 50”
Os nacionalistas que foram julgados
em Tribunal Militar no “Processo dos
50” estiveram aí presos. Na época,
quem era acusado de crimes contra 
a segurança do Estado  era detido
num forte militar. Depois de 1961,
passou a ser uma Casa de Reclusão. 

EDIFÍCIO SECULAR
UMA  REEDIFICAÇÃO
A data da fundação da Fortaleza 
é desconhecida, mas documentos
revelam que em 1648 o governador e
capitão general Luís Lobo da Silva
(1684-1688) mandou que fosse
reedificada. Significa que já existia
antes uma fortificação.

A
Fortaleza de São Francisco
do Penedo ou Casa de Re-
clusão Militar, antigo centro
de detenção, que albergou

presos do “Processo 50”, está a rece-
ber obras de restauração, depois de
mais de 20 anos encerrada.

Localizado no Porto de Luanda, o
espaço, que se encontrava em estado
de abandono desde os anos 80, pode,
nos próximos meses, após a reabilita-
ção, ser transformado em Museu. 

De acordo com o Director Nacio-
nal de Edifícios Públicos e Monumen-
tos do Ministério da Construção, Filo-
meno Saraiva, a obra, com duração de
18 meses, vai recuperar a antiga es-
trutura, que era utilizada para alber-
gar presos políticos, e dar uma nova
dinâmica à história do país.

“Neste momento, o espaço encon-
tra-se sem cobertura e em estado de
inabitabilidade. Com a obra, preten-
demos dar um novo rosto ao local que
albergou os percursores da Indepen-
dência Nacional”, disse o arquitecto.

O nome a ser atribuído ao espaço
dependerá do Ministério da Cultura.
Orçado em 7.500.000.000,00 (sete mil
e quinhentos milhões de kwanzas), a
obra de restauração  da Fortaleza de

São Francisco do Penedo ou Casa de
Reclusão Militar, faz parte de um con-
junto de outras, inseridas na restaura-
ção de espaços histórico de Luanda, e
não só.

UM POUCO DA HISTÓRIA
Dados do espaço “Arquivo Histórico”,
do Jornal de Angola, publicados em
2012,  dão conta que a Fortaleza de S.
Francisco do Penedo foi erguida em ci-
ma de um rochedo, nas imediações da
praia da Rotunda. 

Tem o desenho de um pentágono
irregular e forma duas baterias. A ba-
teria inferior foi armada com 37 ca-
nhoneiras a que correspondiam outras
tantas bocas de fogo. A bateria supe-
rior, designada por “barbete”, permi-
tia assentar 23 canhões. Era muito fo-
go para  defender o Porto de Luanda
e manter os piratas longe da formosa
capital da então colónia de Angola. 

A data da fundação da fortaleza é
desconhecida. Mas documentos reve-
lam que, em1684, o governador e ca-
pitão general Luís Lobo da Silva (1684-
1688) “mandou que fosse reedificada”.
Isso significa que já existia antes uma
fortificação, ainda que precária. Foi
guarnecida com seis peças de artilha-
ria. De acordo com a fonte que temos
citado, em 1764, a Fortaleza do Pene-
do foi ampliada e as obras tiveram a
duração de 17 meses. O governador

Antiga Casa da Reclusão 
transformada em museu
Localizado no Porto de Luanda, a Fortaleza de São Francisco do Penedo 

ou Casa de Reclusão Militar encontrava-se em estado de abandono desde os anos 80.

RECUPERAÇÃO

PATRIMÓNIO Fortaleza de São Francisco de Penedo foi erguida sobre um rochedo, em data ainda hoje por precisar
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Breves

GANHOS
AS RECEITAS ANUAIS
DOS CAMINHOS DE FERRO
Mil e 500 milhões de kwanzas é a
facturação anual dos Caminhos-de-
Ferro de Luanda (CFL), de acordo com
o Presidente do Conselho de
Administração do CFL, Celso Rosa. O
gestor falou, em Luanda, por ocasião
do balanço dos dez anos de existência
da empresa. Segundo Celso Rosa, o
sector ferroviário cresceu muito, após
o fim da guerra.

TRANSPORTE
MILHÕES TODOS OS DIAS 
Os Caminhos de Ferro de Luanda
(CFL) transportam, em média, na
capital, cerca de três milhões de
passageiros e 50 mil toneladas de
carga por dia, de acordo com Celso
Rosa, PCA do CFL. A realidade permite
dizer que, “independentemente de
todas as dificuldades e da crise que o
país vive, as actividades da empresa
não pararam.”               

COMUNICAÇÃO
RÁDIO VIANA
INAUGURA
NOVO EDIFÍCIO 
A Rádio Viana, no Município com o
mesmo nome, em Luanda, tem um
novo edifício. O imóvel foi inaugurado
pelo Ministro da Comunicação Social,
José Luís de Matos. “É um edifício
moderno, do ponto de vista
tecnológico, muito avançado. Por isso,
espera-se que os jornalistas tirem
vantagem destas condições, para o
benefício das populações deste
Município, que é muito importante
para o país",  disse, na ocasião, o
membro do Executivo angolano.FILOMENO SARAIVA Director de Edifícios e Monumentos

Cristina da Silva
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Era sábado. O frenesim no Mer-
cado dos Congoleses era inten-
so. Um "entra e sai" de pessoas.

Entre elas, as que iam às compras, os
biscateiros, os carregadores de merca-
dorias e demais usuários. Todas aco-
tovelavam-se para abrir caminho.  

No meio desta confusão que ca-
racteriza os Congoleses estavam os ho-
mens mais procurados do mercado.
São os “ mestres”. Os entendidos em
reparações de telemóveis, computa-
dores, televisores e afins. Eles garan-
tem consertar todo e qualquer tipo de
aparelho que lhes chegue às mãos. 

Eles já se apoderaram das banca-
das das antigas quitandeiras. Em qual-
quer barraca onde estejam homens a
consertar algum aparelho electrónico,
estão clientes à volta. Cada um com a
sua queixa de avaria e o seu desejo. 

Manuel Domingos acabava de pa-
gar 17 mil kwanzas pelo conserto do
visor e pela compra de uma bateria no-
va para o seu telemóvel "linha branca".
João Paulo desembolsou 25 mil kwan-
zas por um novo visor para o seu Sam-
sung S5. A razão para a diferença de
preços está na facilidade ou dificulda-
de com que os técnicos conseguem os
acessórios para reposição.

A clientela, vezes sem conta, fran-
ze a testa por causa dos preços. Mas,
sem muitas opções, permanece ali, até
que os telemóveis sejam arranjados.
João Paulo confessou que ficar sem te-
lemóvel “é pior do que não ter namo-
rada… ". Por isso, foi bem usado o va-
lor que pagou. 

Sempre que fica desconectado, por
avaria no telemóvel, Manuel Domin-
gos também recorre aos “mestres” dos
Congoleses. “Aqui, o preço é muito
mais acessível do que noutras lojas de
reparação da cidade”, justificou.

RECLAMAÇÕES
Aos olhos dos clientes, nem sempre os
“mestres” são tão eficazes. Muitas são
as reclamações. Adelina estava no mer-
cado do Congoleses pela terceira vez.
Depois de levar o seu Samsung S4 pa-
ra ser consertado, naquele lugar, "nun-
ca mais o telefone foi o mesmo", re-
clamou. Ela falava para quem a qui-
sesse ouvir. Estava zangada com a
prestação do técnico, que abriu o apa-

relho para trocar a entrada do carre-
gador e mexer no teclado. “O telefone
voltou a receber carga. Mas o teclado
continua a bloquear…”, queixou-se. O
técnico tentava acalmá-la, com expli-
cações. Adelina não se convencia. “Gas-
tei 12 mil e o meu telefone não ficou
bom. Tens de o arranjar”.

O “mestre”, calmamente, aceitou
rever o seu trabalho. Mas lembrou a
Adelina que a garantia que eles dão ao
cliente não é superior a um mês. “Os
clientes saem daqui com os telefones
bons, depois  de muito tempo voltam
e nos dizem que o telefone não ficou
bom. Como? Um mês depois?”, ques-
tionou Patrick, que acusa os clientes
de desonestidade em muitos casos.

Etretanto, não se queixa do lucro que
o ofício lhe proporciona.  O trabalho
prossegue ao ritmo das crescentes so-
licitações para consertos. Como disse-
mos, os “mestres” reparam outros apa-
relhos electrónicos. Mas os telemóveis
são os líderes. Arriscamos dizer que é
o conserto desses novos objectos de de-
sejo que dá vida ao mercado.

No interior dos Congoleses, o ne-
gócio mostra-se tão rentável e neces-
sário, que as bancadas da frente são
muito cobiçadas. Inúmeras são as an-
tigas vendedoras que se renderam, ce-
dendo os lugares aos “mestres” das no-
vas tecnologias. Mas, nesta cedência,
há outro negócio. É à parte e só entre
quitandeiras e técnicos.

MIQUÉIAS MACHANGONGO

O quiabo tem nutrientes
que revitalizam doentes

Ela tem 18 anos e está na 12ª classe. Chama-se Kenedila Ma-
teta de Carvalho e estuda no Complexo Escolar Privado In-
ternacional. Ela e uma colega  apostam nos estudos. Por is-
so, já foram premiadas por diversas ocasiões, quer em An-
gola, quer no exterior. Gostam das Ciências e apostam na
investigação. Até aqui, o seu objecto de estudo de ambas
tem sido o quiabo, hortaliça repleta de propriedades. 
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RECLAMAÇÕES
NEM SEMPRE EFICAZES
Aos olhos dos clientes, nem sempre

os “mestres” são tão eficazes. Muitas são as
reclamações. Mas os técnicos reagem:

“Os clientes saem daqui com os telefones
bons. Depois  de muito tempo voltam
e dizem que o telefone não ficou bom.

Como? Um mês depois?”.             

PROCURA
TÉCNICOS TÊM ESPAÇO 
Estes técnicos já se apoderaram das
bancadas das antigas quitandeiras. 
Em qualquer barraca onde estejam
homens a consertar algum 
aparelho electrónico, estão clientes 
à volta. Cada um com a  avaria 
e o seu desejo. 

EU SOU O FUTURO SERVIÇOS

"Mestres" na reparação 
de telemóveis

No Mercado dos Congoleses, os homens mais procurados são os “mestres”. Os
entendidos em reparações de telemóveis, computadores, televisores e afins.

ESTUDANTE Kenedila de Carvalho e a paixão pelas Ciências

Os técnicos do interior do Mercado  dos
Congoleses têm uma acérrima con-
corrência, que fica nas  ruas circun-
dantes.  São os "especialistas" ambu-
lantes. Usam os mesmos instrumen-
tos e a mesma lábia para convencer
qualquer desesperado que queira ver
reparado o seu telemóvel. São, porém,
pouco confiáveis. Não têm lugares fi-
xos e nunca são capazes de conser-

tar o telefone na presença do cliente,
o que levanta suspeitas. Apenas os de-
savisados caem nas suas teias. 

O sentimento de desconfiança
afasta os clientes habituais. Do lado
de dentro, os outros técnicos agra-
decem a confiança depositada. Afinal
é a clientela garantida que os ajuda
a pagar a taxa diária à administração
do Mercado.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Rosalina Mateta
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

DESARMONIA A relação entre técnicos e clientes nem sempre é pacífica
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Nome?  Kenedila Mateta
de Carvalho

Idade? 18 anos.

Classe: 12ª 
Naturalidade: Luanda 

O que faz?  Estudo

Frase: Faça cada esforço
valer a pena. 

Futuro: Ser médica

Como pensa concretizar :
Especializar-me em inves-
tigação clínica- Penso em
trabalhar para descobrir a
cura de doenças.

Incentivos? 
A minha mãe. Ela é médi-
ca e sempre amei esta área.
Também porque  gosto de
ajudar as pessoas.

O que já conquistou?
Enquanto estudante, pré-
mio na Zâmbia, nas Olim-
píadas de 2012. Ganhei me-
dalha de prata. No ano pas-
sado, estive nas Olimpíadas,
na Roménia, e ganhei o ou-
ro, com um filme de curta-
metragem sobre a injusti-
ça. Este ano, o trabalho foi
feito na universidade de
Oswego, em Nova Iorque,
arrebatámos bronze, na

área de Ciências. Com aju-
da de médicos do Hospital
Esperança,  fizemos  expe-
riência com quatro porta-
dores de HIV.  Implemen-
tamos o uso do quiabo e
constatamos que 10 quia-
bos, num litro de água, re-
vitalizam as imunidades de
seropositivos
.
Tempos livres: Gosto de es-
crever poemas, de ler, na-
tação, futebol, séries de in-
vestigação e ouvir música. 

O ensino em Angola?
Tem melhorado bastante.
Ainda assim, é preciso mais.
Há muita disparidade entre
o ensino privado e o público.

Nutrientes do quiabo?
vitamina A, C e B1. Possui mi-
nerais, como cálcio, fibras e
proteínas. Tem poucas ca-
lorias. Também é conheci-
do por conter propriedades
medicinais. É anti-helmínti-
co, antiparasitário, demul-
cente e indicado como tra-
tamento de várias enfer-
midades como diarreia, ver-
minoses, disenteria, infla-
mações e irritação do es-
tômago, rins, intestinos e im-
pulsionador de imunidade
em pacientes infectados
pelo vírus da imunodefi-
ciência Humana (VIH).

QUEM EU SOU...



Várias são as particularida-
des no mundo dos can-
dongueiros. Do mesmo mo-
do, abundam termos ou
expressões pouco acessí-
veis a muita gente. É uma
espécie de linguagem téc-
nico-profissional. 

Afinal, estamos em pre-
sença de uma tribo que,
além do taxista e do co-
brador, inclui os lotadores.
Estes são jovens que ficam
nas paragens e enchem os
carros, convencendo pas-
sageiros a subir. São "fun-
cionários tercerizados", co-
mo definiriam os manuais
de economia. 

Os lotadores chamam
pelos clientes com impres-
sionantes rapidez, enquanto
os cobradores ficam sen-
tados, em relaxe, a encarnar
a figura do gerente. Eles re-
cebem pelo lote o preço da
viagem de um passageiro.
Por exemplo, se a corrida
custar 200 kwanzas, tam-
bém é este o ganho do lo-
tador. O cobrador grita por
clientes apenas a meio do
percurso, na eventualidade
de descer alguém. 

Jovem extremamente
calmo e paciente, António
Aguinaldo é lotador há três
anos. Morador na zona do
Mundial, arredores do Ben-
fica, é responsável pelo sus-
tento de três irmãos. Ele

acredita que a decisão que
tomou afastou-o do mun-
do do crime. Com o sem-
blante triste, lembra a mor-
te recente de um amigo,
que escolheu o caminho er-
rado. Perdeu a vida no de-
correr do assalto a uma re-
sidência. Outros lotadores
dizem que, com os valores
conseguidos, é possível pa-
gar os estudos. 

Neste serviço, também
há os falideiros, aqueles
que não têm carro pró-
prio ou um "patrão" e, por
isso, fazem parte dos ho-
mens do taxista. Quando
o motorista se sente can-
sado ou sem disposição
para trabalhar, entrega a
viatura a um falideiro, que
a conduz. No final do dia,
este retira a quantia que lhe
cabe, deixando o restante
ao motorista, que vai fazer
contas com o proprietário
da viatura. 

Por outro lado, na even-
tualidade de doença ou de
algum impedimento do co-
brador, um desconhecido
falideiro pode substitui-lo.
Aliás, motorista e cobrador
nem sempre se conhecem
ou já trabalharam juntos. Há
motoristas que recrutam
o cobrador em paragens,
dai terem o cuidado de lhe
pedir o dinheiro dos paga-
mentos a cada corrida.
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Quando alguém vê passar um can-
dongueiro (taxi informal) ou en-
tra nele nem sempre está ciente

dos meandros deste prestador de ser-
viço. A impressão da maioria, de que
motorista e cobrador limitam-se a cum-
prir a tarefa de transportar passagei-
ros, é redutora. Na verdade, recolher
e depositar pessaoas é apenas a face
visível de uma empreitada que come-
ça muito antes e inclui outros perso-
nagens. Nem sempre o motorista é a
figura responsavel pela viatura e mui-
tas vezes a missão do cobrador vai
além de receber o dinheiro.         

A partir do momento em que saem
de casa, taxista e cobrador têm o tra-
balho devidido. A tarefa do primeiro
é conduzir: meter o pé no acelerador,
dar uma m'baia” e levar os passagei-
ros aos respectivos destinos. Já o se-
gundo, além da óbvia missão (cobrar),
gere as rotas, algumas, como Mutam-
ba/Aeroporto ou São Paulo/Mutam-
ba, chamadas "sem poeira". Aqui, o co-
brador veste-se, geralmente, com al-
gum "rigor". Um blazer, um casaco e
umas calças mais formais podem cons-
tar da indumentária.    

Também  existe o cobrador pouco
"cuidado" na aparência, incluindo na

forma de vestir: sinais no rosto, calças
rasgadas, chinelos... Muitos deles di-
zem que são "tuti fruti" e, por isso, fa-
zem todas as rotas e carregam tudo. O
cobrador escolhe os destinos, aten-
dendo à demanda ou ao fluxo de pes-
soas. Pode, a meio do percurso, mu-
dar de ideia e alterá-lo, se lhe pare-
cer pouco lucrativo. Neste caso, os
passageiros descem sem pagar.

Da alçada do cobrador é igual-
mente "vigiar" a polícia, sugerindo ao

condutor que avence ou pare, em de-
pendência do que estiver a observar.
Mas acontece também haver cobra-
dores que controlam o dinheiro, uma
situação que nasce do facto de ter
relação privilagiada com o dono do
carro, no caso de não ser o próprio
motortista.  

Feliciano Andre, taxista há mais de
seis anos, confessa que quem coorde-
na o trabalho é o seu cobrador, João, e
que a sua função é só conduzir. Acres-
centa que, por ser um trabalho muito
cansativos, prefere ter a atenção no vo-
lante e alguma paciência com os pas-
sageiros, que às vezes discutem com o
cobrador por coisas mínimas”, disse.

Taxistas, lotadores e os seus temi-
dos cobradores ou "gerentes", como
muitos deles preferem ser chamados,
definem o número de passageiros na
viatura. Mesmo quando os veículos es-
tão lotados, eles sempre conseguem
que se arranje espaço. "Emagrece, tia",
gritam, enquanto buscam espaço. Tam-
bém soltam elogios como "mulher bo-
nita hoje não paga". 

No começo da corrida ou a meio
do percurso, à entrada de novo pas-
sageiro, é ou vi-los fazer apelos a que
se tenha troco. Nesta viagem, em par-
ticular, a cara do cobrador é de poucos
amigos. "Estou já avisar, não quero pro-
blema com niguem; só dinheiro troca-
do. Zamba II,  150 e Mutamba é 200".

Candongueiros, 
um universo à parte

O serviço de taxi vai além do simples transporte de passageiros. 
Há procedimentos de que muitos clientes não fazem a mínima ideia

Neusa de Menezes   
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

TRANSPORTES

CARREGAR Em algumas paragens, existem “prestadores de serviços”, como os lotadores, que convidam clientes a subir

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

ORGANIZAÇÃO
DIVISÃO DE TAREFAS
Nem sempre o motorista é a figura

responsavel pela viatura e muitas vezes a
missão do cobrador vai além de receber o
dinheiro.  A tarefa do primeiro é conduzir
e levar os passageiros aos respectivos
destinos. O segundo também gere as

rotas, além de cobrar. 

OPORTUNIDADE
O VALOR DA VIAGEM 

POR CHAMAR CLIENTES
Os lotadores chamam pelos clientes com
impressionante rapidez, enquanto os

cobradores ficam sentados, em relaxe, a
encarnar a figura do gerente. Eles

recebem pelo lote o preço da viagem de
um passageiro. 

LOTADORES E FALIDEIROS
ENTRAM NA CORRIDA

Bongo -  Polícia

Carapau – 100 kz

Duas caras – 200 kz

Emagrece – Dar espaço

Falida - Oportunidade

Falideirio - Aquele que
beneficia de falida

Intucho- Não faz confusão

Lotador - Angariador de
clientes

Mbaya - Ultrapassagem

Quadradinho - Viatura
Toyota Hiace, novo modelo,
de formato quadrado. 

Selar – Completar o
dinheiro do patrão antes
do dia terminar

Tutt Fruti - Todas as rotas

Ginbei - Toyota Hiace, de
fabrico chinês

Wi do encosto -
Passageiro magro, no
espaço mais estreito da
última cadeira, para
preencher o quarto lugar,
nos "Quadradinhos".

GLOSSÁRIO
A seguir, uma lista de expressões ou termos usados no
universo taxista e o que significam.

COBRADORES Vigiam os polícias

SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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AProvíncia de Luanda regista,
em média, 30 a 40 incêndios
por mês, alguns de enormes

proporções. São exemplos os ocorri-
dos, há pouco mais de três anos, no Su-
permercado Shoprite, no Palanca, Mu-
nicípio do Kilamba Kiaxi, e, em Abril
passado, nos Armazéns da Refriango,
na zona do Pólo Industrial de Viana. 

Independentemente da sua dimen-
são, os incêndios causam danos, entre
eles os ambientais.  Sobre os impactos
ambientais de um incêndio, João Serô-

dio, Ambientalista, explica que tem res-
postas diferentes, caso se trate de um
fogo localizado no campo ou num cen-
tro urbano. Se for a primeira situação,
tanto pode ser de origem natural ou de
acção antropogénica, que significa, pro-
vocada pela acção humana. 

O Ambientalista refere que, em Áfri-
ca, os incêndios naturais no campo são
periódicos e podem ser considerados
como um factor ambiental, que man-
tém o equilíbrio entre as diversas es-
pécies vegetais.  

“Podemos afirmar que as espécies
da floresta africana de origem são pi-
rofíticas, ou seja, adaptadas a suportar
e resistir a fogos periódicos”, refere.

João Serôdio explica que, quando os
incêndios são provocados pela acção
humana e por incumprimento das re-
gras naturais, passam a ser um factor
de degradação ambiental, com pre-
juízo para todos, inclusive para o pró-
prio homem.

João Serôdio alerta que, lentamen-
te, Angola perde grandes quantidades
de massa florestal e de recursos natu-
rais em decorrência desse tipo de fe-
nómenos, entre os quais se incluem as
queimadas e afirma ser necessário con-
trolar a situação, antes que essas áreas
se transformem em regiões sem prés-
timo, para a agricultura, por exemplo,
por causa da destruição dos solos.

Impacto dos incêndios
sobre a natureza

A acção do fogo sobre o meio varia, dependendo de se tratar de uma zona rural
ou de área urbana e se de origem natural ou acto antropogénico

PERSPECTIVA

DEVASTAÇÃO Labaredas consumiram o Centro de Logística da transportadora angolana TAAG, em 2009, na capital  

KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

EM PORTUGAL
EXPLORAÇÃO DE ESPÉCIES
TEM SIDO POUCO CUIDADA
Na perspectiva de João Serôdio, "parece

agora, e pelo que ouvimos pelos noticiários,
que não tem havido, nas últimas décadas,
nenhum cuidado na exploração daquelas
espécies florestais, havendo mesmo um

abandono das regiões rurais 

EM LONDRES
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
NÃO FORAM CONTROLADOS 

Quanto aos incêndios de Londres, o
Professor Universitário refere que se trata 
de descaso das autoridades, que não
controlaram a aplicação de materiais 
de construção de baixa qualidade 
e grande capacidade inflamável 
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João Serôdio,  Professor de Ecologia na
Faculdade de Ciências da Universida-
de Agostinho Neto (UAN), referiu-se, par-
ticularmente, às queimadas, fenómenos
que ocorrem todos os anos. "Como
acontece em regiões sem grandes
perdas materiais, apenas do ambiente
local, não há notícias que chamem a
atenção das pessoas". 

João Serôdio explica que as quei-
madas ocorrem em todo o território na-
cional e, na sua maioria, são provoca-
das pelos populares das regiões rurais
para prepararem terrenos para o culti-
vo, apressarem o surgimento de novas
pastagens e para a caça. 

"Antigamente, na região do sul de
Angola, em áreas de pastagem e tam-
bém nas que mais estão sujeitas à se-
ca, o fogo, para o surgimento de nova
pastagem, só podia ser feito com gran-
de controlo e sob autorização do con-
selho de anciãos. Quem pegasse fogo
ao mato, sem essa autorização, podia
ser condenado a morrer no fogo que
tivesse ateado”. 

O Professor Universitário conta
que, na época, havia um grande senti-
do de responsabilidade por parte da po-
pulação. Pela experiência acumulada
durante séculos, sabia-se que o fogo
sem controlo levava à degradação da

pastagem, que era o essencial para a
sobrevivência do gado e das pessoas
que viviam dele.

As mudanças climáticas, com pe-
ríodos de grandes temperaturas, alia-
das à baixa humidade da atmosfera,
sempre foram registadas pelo mundo,
em todas as épocas e são um fenómeno
cíclico que é necessário prever e tomar
as devidas precauções, com alertas às
populações, sugeriu o Ambientalista. 

O docente universitário defende
que, em função disso, as populações
devem ser, periodicamente, treina-
das para enfrentarem esse tipo de
problemas.  

QUEIMADAS ESCAPAM  À ATENÇÃO DAS PESSOAS

TEMPO DE RECUPERAÇÃO 
DAS ESPÉCIES

CEDIDA

A recuperação ambiental
de uma floresta depende
das espécies que se pre-
tende resgatar, diz o Am-
bientalista João Serôdio
de Almeida. 

Sobre a recuperação
da mata original, em Angola,
por exemplo, João Serôdio
lembra que as espécies na-
tivas são pouco afectadas
pelo fogo, podendo recu-
perar a sua folhagem em
um ou dois anos, se chover
regularmente. 

João Serôdio aponta
que as maiores perdas que
se pode verificar, no caso
de Angola, são em animais
selvagens, desde insectos
a mamíferos. “Sem um co-
berto vegetal capaz, as chu-
vas podem causar o arras-
to do solo, o que ficará mais
difícil, a recuperação do co-
berto vegetal de herbá-
ceas”, realça. 

Segundo o Ambienta-
lista,  em África cada região
ecológica tem um regime de
fogos naturais, que podem
beneficiar o equilíbrio de
tudo. “Se for o caso de Por-
tugal, em que se pretenda
recuperar a floresta para a
exploração de madeira, é só
replantar as espécies pre-

tendidas, mas sob o risco de
voltar a arder passados al-
guns anos, se não haver os
devidos cuidados.”

RECENTES EXEMPLOS
Leiria, em Portugal, e Lon-
dres, no Reino Unido, re-
gistaram, no mês passado,
incêndios de proporções
assustadoras. No país lu-
sófono, com um clima
temperado, os incêndios
florestais não eram tão
frequentes e, mesmo que
fossem, as espécies origi-
nais deveriam também
ser adaptadas a suportar
essa acção, esclarece o
Ambientalista.

“O meu pai era enge-
nheiro florestal e sempre o
ouvia dizer, nos anos 50/60,
que Portugal, ao introduzir,
na cobertura florestal do
país, espécies vegetais com
grandes capacidades infla-
máveis, como os eucaliptos
e pinheiros, teria, no futuro,
grandes problemas com
fogos florestais, caso não se
aplicassem regras muito rí-
gidas no controlo das áreas
plantadas e na manutenção
de sistemas de limpeza e
controlo de fogos”, diz o Pro-
fessor Universitário. 

JOÃO SERÔDIO Queimadas acontecem em todo o país

Nilsa Massango
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao



FESTIVAL
TWABIXILA  ACTUA
NO ELINGA TEATRO
O grupo teatral Twabixila exibe, 

na sexta-feira, 28, no Elinga Teatro, 
a peça "Minha Sogra, Minha Namorada".  
A apresentação enquadra-se no Ciclo

Internacional de Teatro,  que decorre até
17 de Setembro.

JÁ EM CASA
CANTOR JAY OLIVER 

RECUPERA DE AGRESSÃO  
O cantor Jay Oliver, que sofreu lesões de
uma agressão no Bairro do Cassenda, já
recebeu alta médica e está em casa. O

autor dos sucessos  “Você me kuia”, “So mi
ma bo” e “Raiva” pode, nós próximos, dias

voltar aos palcos.

HOMENAGEM

NOVELASEVENTOS

GUSTAVE EIFFEL 
NO PALÁCIO DE FERRO 
O Palácio de Ferro acolhe, até ao dia 15 de Agosto,
uma exposição de fotografia e vídeo sobre o
arquitecto Gustave Eiffel, inspirador do edifício que
acolhe a III Trienal de Luanda. 
De nacionalidade francesa, Eiffel, conhecido como
"Mágico do Ferro", além de ser responsável pela
edificação do Palácio de Ferro de Luanda,
arquitectou também a Estátua da Liberdade de
Nova Iorque, e o Palácio de Cristal, em Guayaquil,
no Equador.
Os visitantes que se deslocarem à Trienal podem
observar, nos pisos superior e inferior, imagens de
diferentes obras do arquitecto, entre as quais a
"Ponte Rodoviária de Cubzac" e a "Torre Eiffel", em
França, "Ponte Maria Pia", na cidade do Porto, e a
"Estação de Combios de Nyungati", em Budapeste
(Hungria), entre outros. Gustave Eiffel foi
engenheiro, arquitecto e cientista. 
.

GABRIEL TCHIEMA 
E MARIA GADÚ NA CASA 70
O músico e compositor Gabriel Tchiema 
e a cantora Maria Gadú partilham o palco 
da Casa 70, nos dias 27 e 28 do corrente. Os
sucessos “Azulula”, “Pibimba” e “Mungolê”, do
angolano, serão ouvidos, durante duas noites, nas
quais o artista pretende levar o público a uma
viagem às memórias. Tchiema tem três discos no
mercados: “Nhena Nhi Nhami”, “Azulula”e
"Mungolê".
Por seu lado, Maria Gadú, compositora e violinista
brasileira, vai entoar as canções "João de Barro",
"Shimbalaiê", "Ne ne quitte pas", entre outras. Ela
conta com sete discos, quatros dos quais com
Prémio Platina, por vender mais de 250 mil
cópias, e um de ouro, com 25 mil vendidos.
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Cinquenta, 
a "Velha

Objectiva"
Paulino Damião "Cinquenta" é das "objectivas" que qual-
quer jornalista gosta de ter ao lado, quando o assunto  é re-
portagem. O olhar firme e o sorriso sincero disfarçam-lhe
o "cansaço", acumulado ao longo dos anos ao serviço do
jornalismo angolano. Tais são a sua garra e a determinação,
que, apesar de que esteja integrado no leque de profissio-
nais da casa reformados, conserva a vontade de continuar
a colaborar com o fotojornalismo, o seu verdadeiro amor
desde o ano 1976.

Em 41 anos de profissionalismo, o "Velho", como é tam-
bém conhecido nas lides jornalísticas, continua a ser um
repórter de se tirar o chapéu. Está sempre disponível, se-
ja a que horas, e é dotado do olhar clínico que causa in-
veja a qualquer fotógrafo da nova geração. 

Ao lado do jornalista Osvaldo Gonçalves, seu "fi-
lho adoptivo", Cinquenta enfrentou balas e canhões,
durante a guerra que assolou o país por largos anos.
Pofissional por excelência, Paulino Damião foi ho-
menageado vezes sem conta e tem a admiração de
todos quantos já beneficiaram de um "click" seu.

Cinquenta tem, exactamente, 41 anos de
casa, os mesmos celebrados a 26 de Junho pe-
la Edições Novembro. Nessa noite, a empresa
distinguiu-o pela dedicação e disponibilidade
ao serviço de todos os títulos da casa: os jor-
nais de Angola, Desportos, Economia e Fi-
nanças, Cultura e, agora, para o novo "filhote",
o Metropolitano de Luanda. O homem tam-
bém é detentor de um "Prémio Maboque-2013"
e o "Nacional de Jornalismo".

Ao longo da carreira, reconheceram-
lhe as qualidades profissionais do jorna-
lismo angolano como Arnaldo Santos,
João Melo, Victor Silva, José Ribeiro, Os-
valdo Gonçalves, Luisa Rogério, Graça
Campos, Gustavo Costa, Américo Gon-
çalves, Carlos Lousada, Luís Fernando e
tantos outros com quem cruzou em missões
que foi chamado a cumprir.

"Mesmo quando estou de férias, a re-
dacção sabe que pode contar comigo. Mui-
tas vezes, ligam-me para me irem buscar a ca-
sa. Eu gosto de andar. Eu gosto de viajar. Qual é o
jornalista que não gosta desta vida?", pergunta, de for-
ma retórica. 

ARTE Admiradores podem saber mais sobre o francês

MÚSICA Angolano terá companhia brasileira 
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Horizontais
1- Primeiro satélite angolano. 8- Incógnita, coisa
desconhecida. 11- Um dos quatro municípios da
província da Lunda Sul (capital). 12- Centésima
parte do hectare. 13- Caminho. 14- Enganar. 
16- Serviços Secretos dos EUA. 17- Apanha. 
18- Redução das formas linguísticas "a" e "o" numa
só. 19- Dá crédito. 20- Cria. 22- Ligação (figurado). 
23- Exprime por palavras. 24- Concordância dos
sons finais de dois ou mais versos. 26- Diz-se do
número inteiro que é divisível por dois. 27- Obser-
vei. 28- Tornar lasso. 30- Possuir. 31- Superior em
qualidade. 32- Assumir expressão alegre. 
33- Membro do corpo de um animal que serve
para o voo. 34- Tubo cheio de água usado para
borrifar as pessoas na quadra do Carnaval. 
37- Casa de habitação. 38- Destruir.

Verticais
1- Elas. 2- Embarcação de grande porte. 
3- Roteiro. 4- Reza. 5- Sétima nota musical. 
6- Companheira. 7- Cabeça (gíria). 8- Jogo, sobre
um tabuleiro de 64 casas, em que se fazem
mover diversas peças ou figuras. 9- Matizar. 10-
Ente. 15- Requerer pressa. 16- Tombar. 17- Escu-
deiro. 19- Clarão (para iluminar a fotografia). 
21- Proceder. 22- Meter em mala. 23- Oferecer.
25- Não ferida. 26- Dar à luz filhos. 27- Vara fle-
xível e delgada. 29- Chefe de tribo africana. 
30- Mulheres que têm sobrinhos. 31- Errada-
mente. 32- Rádio Nacional de Angola. 
35- Senhor (abreviatura). 36- Atmosfera..

1- A primeira bicicleta foi inven-
tada em 1817. Não tinha pedais
nem mesmo um banco decente
para ser montada, o que ocasio-
nava bastante desconforto e
cansaço. Quem foi o seu inven-
tor? 

2 - O Arco do Triunfo é um mo-
numento, localizado na cidade de
Paris, construído em comemoração
das vitórias militares de Napoleão
Bonaparte, que ordenou a sua
construção no ano de... 

3 - Machu Picchu, também cha-
mada “cidade perdida dos Incas”, é
uma cidade localizada no topo de
uma montanha, a 2.400 metros de
altitude, no vale do rio Urubamba.
Em que país se encontra? 

Desafio:
1 - D- Barão Von Drais.
2 -3-1806.
3 -4-Peru.

Palavras Cruzadas

Horizontais
1- ANGOSAT. 8- XIS. 11- SAURIMO.
12- ARE. 13- VIA. 14- ILUDIR. 16- CIA.
17- AGARRA. 18- AO. 19- FIA. 
20- GERA. 22- ELO. 23- DIZ. 24- RIMA. 
26- PAR. 27- VI. 28- LASSAR. 30- TER.
31- MELHOR. 32- RIR. 33- ASA. 
34- BISNAGA. 37- LAR. 38- ARRASAR.

Verticais
1- AS. 2- NAVIO. 3- GUIA. 4- ORA. 5-
SI. 6- AMIGA. 7- TOLA. 8- XADREZ. 9-
IRIAR. 10- SER. 
15- URGIR. 16- CAIR. 17- AIO. 
19- FLASH. 21- AGIR. 22- EMALAR. 23-
DAR. 25- ILESA. 26- PARIR. 27-
VERGA. 29- SOBA. 
30- TIAS. 31- MAL. 32- RNA. 
35- SR. 36- AR.

Desafio

Calendários e Conceitos

Curiosidades

Palvras Cruzadas

Calendário é um sistema para
contagem e agrupamento de
dias que visa a atender, princi-
palmente, às necessidades civis e
religiosas de uma cultura. 

A palavra deriva do latim ca-
lendarium, “livro de registo”,
que, por sua vez, deriva de calen-
dae, que indicava o primeiro dia
de um mês romano. As unidades
principais de agrupamento dos
dias são o mês e o ano.

A palavra “calendário” é usa-
da também para descrever o
aparato físico (geralmente de
papel) para o uso do sistema
(por exemplo, “calendário de
mesa”) e também um conjunto
particular de eventos. A unida-
de básica para a contagem do

tempo é o dia, que corresponde
ao período de tempo entre dois
eventos equivalentes sucessi-
vos: por exemplo, o intervalo de
tempo entre duas ocorrências
do nascer do Sol, que corres-
ponde, em média (dia solar mé-
dio) a 24 horas.

O mês lunar corresponde ao
período de tempo entre duas lu-
nações, cujo valor aproximado é
de 29,5 dias.

O ano solar é o período de tem-
po decorrido para completar um
ciclo de estações (Primavera, Ve-
rão, Outono e Inverno, nos países
da Europa). O ano solar médio
tem a duração de aproximada-
mente 365 dias, cinco horas, 48
minutos e 47 segundos (365,2422

dias). Também é conhecido como
ano trópico. A cada quatro anos,
as horas extra acumuladas são
reunidas no dia 29 de Fevereiro,
formando o ano bissexto, ou seja,
o ano com 366 dias. Os calendá-
rios antigos baseavam-se em me-
ses lunares (calendários lunares)
ou no ano solar (calendário solar)
para contagem do tempo.

Embora não houvesse comu-
nicações e nem os povos antigos
conhecessem outros modelos
mais precisos para a contagem
do tempo, foram os calendários
mais simples como a lunação e
os sete dias da semana que per-
mitiram aos historiadores refa-
zer em tempo real todos os even-
tos históricos.

Cartoon Armando Pululo

ZAP Cinemas
Semana: 20 a 26 de Julho de 2017

• Residente Evil: Capítulo Final
• Residente Evil: Capítulo Final

• Maré de Azar
• Collide: A alta velocidade

ZAP Cinemas
Semana: 27 de Julho a 2 de Agosto de 2017

• A Bela e o Monstro
• A Bela e o Monstro
• Eusébio - História de uma Lenda
• Residente Evil: Capítulo Final 

ULENGO Cinemas
•  Hora de Vingança
•  À Procura de Dory  VP 3D
• Angry Birds 
• Central de Inteligência
• O Dia da Independência: Nova Ameaça   

Cinema Benguela
Em exibição: de 24 a26 de Julho de 2017

•  A Múmia
• O Maldisposto 3 
• Homem Aranha: Regresso a casa
• O Portal do guerreiro  

A - Sylvester  Hoper
B - Pierre Lallement
C - John Dunlop
D - Barão Von Drais

1 - 1997
2 - 1984  
3 - 1806
4 - 1899

1 - Argentina                      
2 - Bolívia  
3 - México
4 - Peru

RESPOSTAS



EMERGÊNCIAS

ATENDIMENTO Em Luanda, a unidade conta com 37 médicos e meios como 28 ambulâncias

Vencer batalhas
contra a morte

VIGAS DA PURIFICAÇÃO

Todos os dias, o INEMA recebe, em Luanda, 30 pedidos de
socorro e realiza entre 10 e 12 transferências inter-hospitalares

RECURSOS
MAIS MÉDICOS   
ESPECIALIZADOS
Todos os dias, o INEMA recebe, em
Luanda, 30 chamadas a pedir socorro
e realiza entre 10 e 12 transferências
inter-hospitalares. Ezequiel Hichica
considera serem insuficientes os dez
médicos especializados, 37
enfermeiros efectivos e os meios
técnicos disponíveis.

CONSTRAGIMENTOS
NA HORA DE SOCORRER 
Os constantes engarrafamentos, a falta
de iluminação pública, o mau estado
das vias de Luanda e a má conduta de
alguns automobilistas são apontados,
pelo Chefe do Departamento para
Atendimento Pré-Hospitalar do INEMA,
como os maiores constrangimentos
na hora de socorrer vítimas de
qualquer sinistro.

COMPROMISSO
INSTITUTO CUMPRE 
A MISSÃO COM 
BOM ÊXITO
Criado em 2010, o INEMA têm a
missão de socorrer e estabilizar vítimas
de acidentes de viação e aviação, de
partos extra-hospitalares, pacientes
com enfarte cardiovascular e de
garantir o transporte de doentes de
uma unidade hospitalar para outra, de
forma rápida e segura.

PROFISSIONAIS
ESTÃO SEMPRE ATENTOS 
Além da assistência médica pré-
hospitalar e em situação de
emergência, os técnicos do INEMA,
órgão afecto ao Ministério da Saúde,
prestam assistência médica em
eventos com grande concentração de
pessoas, tais como espectáculos
musicais, actos políticos e religiosos e
eventos desportivos.

MASSAGEM CARDÍACA 

ESPECIALISTAS 
APLICAM TÉCNICAS  

Os enfermeiros e o médico de
serviço realizam todo o tipo de
técnicas médicas para salvarem
a mãe e o bebé que carregava
no ventre. Em poucos minutos, a
senhora teve paragem do
coração. De joelhos, eles fizeram
a massagem cardíaca.
Comprimiram uma mão contra 
a outra sobre o peito da paciente. 
A ambulância tem monitores
que, com um gráfico amarelo,
mostravam o ritmo cardíaco da
vítima de atropelamento. Depois
de alguns minutos de massagem,
o coração voltou a bater.

HOSPITAL DE CACUACO
VÍTIMAS ESTÃO BEM
Estabilizada, a vítima foi
transportada para o Hospital
Municipal de Cacuaco. Nesta
unidade, à noite, o movimento é
mais intenso. As pessoas correm
de um lado para o outro.
Trabalhar em emergências
médicas não é para qualquer um.
É preciso não se envolver
emocionalmente com a situação
de um paciente no limiar da
morte. A prioridade é salvar. Por
isso, furar e cortar, verbos
perigosos para outras pessoas,
para eles é sinónimo de vida. Fonte
hospitalar garantiu que a mãe e o
bebé passam bem devido à pronta
intervenção médica no local do
acidente. Foi mais uma batalha
vencida contra a morte.

EQUIPAMENTOS
APARELHOS
MODERNOS
SALVAM VIDAS 
Toda a assistência médica que se
dá fora de um estabelecimento
hospitalar requer uma equipa de
médicos e enfermeiros
especializados e munidos de
ambulâncias equipadas com
aparelhos modernos. 

LOCAIS ESTRATÉGICOS
CHAMADA DE SOCORRO

RAPIDAMENTE ATENDIDA 
As equipas de emergências médicas estão
distribuídas por todos os municípios da

cidade de Luanda e localizadas em zonas
estratégicas para atenderem rapidamente 

às solicitações de socorro 
da população

OCORRÊNCIAS
AJUDA À ALTURA 
“Apesar de haver pouca informação 
sobre a existência e a missão do INEMA,
o número de ocorrências diárias 
é satisfatório”, garante o Chefe 
do Departamento para o Atendimento 
Pré-Hospitalar do INEMA, Ezequiel
Hichica. 

Ligar para os números
923621477, 923621472 e
923621419 pode ajudar a

salvar vidas, em caso de sinis-
tro. Estes são os contactos dis-
poníveis 24/24 horas do Insti-
tuto Nacional de Emergências
Médicas de Angola (INEMA).
Em Luanda, este organismo
tem dez médicos especializa-
dos, 37 enfermeiros efectivos
e 28 ambulâncias, cuja luta
contra a morte demonstra a
competência e a agilidade de
homens e mulheres apostados
em prestar assistência médica
pré-hospitalar a quem preci-
sa de socorro.

O primeiro número é do
médico em serviço, o segundo
dos enfermeiros e o terceiro do
responsável pelas ambulâncias.
Engana-se quem pensa que es-
ses contactos podem ser des-
conhecidos para a população.
O “Quartel-General” do INE-
MA, em Luanda, localizado no
bairro Neves Bendinha, regis-
ta diariamente 30 ocorrências
médicas e entre 10 e 12 trans-
ferências inter-hospitalares  

O Jornal Metropolitano de
Luanda acompanhou, numa
noite de sexta-feira, do mês de

Fevereiro, o "corre-corre" de
uma equipa do INEMA, cha-
mada para um caso de atrope-
lamento na via expresso Fidel
Castro Ruz, no sentido Via-
na/Cacuaco. 

As vítimas, uma senhora
em estado de gestação e o seu
filho menor, foram atropeladas
por uma viatura de marca
Hyundai I10. 

O motorista pôs-se em fu-
ga com a viatura, mas logo foi
interceptado por um outro au-
tomobilista, à entrada da cen-
tralidade do Sequele.

O cenário do sinistro era ar-
repiante e pouco aconselhável
a pessoas muito sensíveis. 

O filho, estatelado no meio
da via, com a cabeça esmaga-
da, teve morte imediata, depois
da viatura ter passado por ci-
ma dele. A mãe foi projectada
para o separador central, a uma
distância de cinco metros do lo-
cal do impacto e não se conse-
guia mexer.  

Aos prantos, no local, esta-
va um senhor, de quem ini-
cialmente se pensou que fosse
o pai da vítima. Mas não era.
O indivíduo em causa era um
automobilista que fazia servi-
ço de táxi e, imagine, tinha aca-
bado de deixar as duas vítimas
no local. Enquanto aguardava
que elas fizessem a travessia

para o outro lado da via, deu-
se o atropelamento.

Como é habitual nessas si-
tuações, o acidente provocou
longas filas de carros. Na au-
sência da Polícia, alguns auto-
mobilistas, que chegaram pri-
meiro ao local, traçaram um pe-
rímetro para que as viaturas
pudessem passar. Outros, prin-
cipalmente senhoras, desespe-
rados e aos gritos, queriam já
levar a mãe à unidade hospita-
lar mais próxima. E outros ain-
da defendiam que se devia
aguardar pelas emergências mé-
dicas e por agentes da Brigada
Especial de Trânsito, para me-
lhor assistência aos sinistrados. 

Este foi o clima de agitação
que a equipa do INEMA en-
controu no local. A Polícia co-
briu, primeiro, o corpo da
criança. Os especialistas em
emergências médicas, com téc-
nicas próprias e depois de con-
firmar os sinais vitais da se-
nhora, avaliaram a situação co-
mo “gravíssima”. Com todo o
cuidado, colocaram a senhora
numa maca e, a seguir, na am-
bulância dotada de aparelhos
para reanimação. A senhora
apresentava sintomas de con-
cussão cerebral, causada por pro-
vável por uma pancada no crâ-
nio, dores nas costelas, que pa-
reciam fraturadas.

Ocorrências
Breves
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Mazarino da Cunha 
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

SALVAMENTO Ezequiel Hichica,
responsável pelo atendimento  

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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CICLISMO
JUSTINIANO ARAÚJO
SOMOU CONQUISTAS  

Justiniano Araújo é hoje dirigente desportivo.
Ciclista de créditos firmados, o actual  vice-

presidente da Federação Angolana
de Ciclismo escreveu um passado de glória.
Do seu palmarés, constam dezenas de

conquistas e presenças à escala internacional.     

ANDEBOL
EXEMPLO DE SUCESSO
DEPOIS DA CARREIRA 

Odeth tavares é um dos grandes exemplos de
sucesso pôs-competição.   Ex-guarda-redes do
1º de Agosto e antiga capitã da selecção sénior
feminina de andebol, Maria Odeth Tavares 
é empresária de sucesso em Luanda. Nos

campos, os troféus sucederam-se.  

Oporvir do desportista hoje no ac-
tivo constituiu sempre uma preo-
cupação de sectores da socieda-

de. Nos últimos anos, porém, o assun-
to saltou da simples "preocupação" para
o nível de emergência ou gravidade e
acabou por chamar a atenção, inclusi-
ve, de quem ontem a abordagem não
sensibilizou. É que, cada vez mais, as-
siste-se à degradação física e psicoló-
gica de homens, que, num passado re-
cente, foram ícones nacionais ou ídolos
reverenciados por toda uma geração.

O que terá, então, acontecido a es-
ses nossos compatriotas, cujo passado
social, enquanto atletas, no auge da car-
reira, esteve perfumado com rosas, pa-
ra que, no presente, sejam os cactos a
rodear-lhes o quotidiano? O que terão
eles negligenciado, ontem, para que ho-
je virem alvos da comiseração alheia ou
da compaixão de quem uma vez o en-
carou como um Deus? Por outro lado,
onde terá falhado a sociedade, em ge-

ral, no papel interventivo que deve de-
sempenhar? E os clubes, as associações
desportivas, as federações e o próprio
Ministério? Que responsabilidades se
lhes deve assacar?        

A cronologia sobre a situação do ex-
atleta obriga a um recuo no tempo, que
chega ao início dos anos 1980, altura
em que o desporto angolano estava com-
pletamente emancipado, à imagem do
próprio país, que acumulava anos livre
das amarras do colonialismo. Eram tem-
pos do ideário socialista, do Estado pro-
vidência e do fervor patriótico. A pátria,
dizia-se, estava acima de qualquer apos-
ta individual. Portanto, os atletas ba-
tiam-se, como qualquer outro cidadão,
independentemente de ser operário,
camponês ou intelectual, pelo interes-
se colectivo. Vingavam os caminhos pa-
ra a materialização de "O Mais Impor-
tante é Resolver os Problemas do Po-
vo", enunciado  de António Agostinho
Neto, o primeiro Presidente da Repú-
blica de Angola.

Portanto, o quadro, à época, era cla-
ro. Ganhos como os que muitos atletas
foram acumulando, nas décadas sub-

sequentes, eram uma utopia. No má-
ximo, desportistas da geração "marxis-
ta-leninista" conseguiram pacotes de sa-
bonete, jogos de toalhas e de lençóis, fo-
gões, geleiras e uma ou outra
motorizada, principalmente, a Simp-
son, montada pela Fabimor, em Luan-
da. A estes pioneiros do desporto da
Angola Independente muito menos era
permitida a transferência para um clu-
be estrangeiro. E convites não faltaram
a alguns deles. Este benefício tiveram,
entretanto, outros colegas, nos anos
1990, quando a ideologia socialista co-
meçou a perder protagonismo.   

A ter em conta o contexto em que
se desenvolveu a carreira e os despor-
tistas dos anos acima referidos, fica fá-
cil imaginar que grande parte deles te-
ria um porvir cheio de dificuldades. E
realmente ocorreu! Hoje, alguns são
encontrados sob condições pouco dig-
nificantes, de pobreza quase absoluta.
Outros tiveram, entretanto, mais sor-
te: tornaram-se políticos, dirigentes
des portivos, treinadores, funcionários
de clubes e de outras instituições. E
Luanda é o centro destes ex-atletas. 

Desportistas, que futuro?
Cada vez mais, assiste-se à degradação física e psicológica de homens, que, num
passado recente, foram ícones nacionais. Luanda reúne a maior parte deles.  

Caetano Júnior
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

HISTÓRIA

CLUBES 1º de Agosto e Petro são as que mais “estrelas” reuniram, estando algumas delas a passar por momentos difíceis 

ARQUIVO EDIÇÕES NOVEMBRO

TUDO GRAVITA À VOLTA
DA PROVÍNCIA DE LUANDA

JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Angola abriu-se à demo-
cracia multipartidária em
1992. Uma das conse-
quências desta alteração
foi o surgimento da eco-
nomia de mercado e do li-
vre comércio. Para trás, fi-
caram o socialismo, o Es-
tado providência, a econo-
mia centralizada e todos os
obstáculos que a realidade
da época impunha. As
transformações foram rá-
pidas. A Nação foi cres-
cendo e o desporto acom-
panhou-lhe as pegadas.
Mesmo antes, tinham che-
gado já sinais de que este
sector sobressairia. 

De facto, as perfor-
mances do Hóquei podem
comprová-lo. Porém, a con-
quista dos primeiros Cam-
peonatos Africanos de Bas-
quetebol (masculinos) e an-
debol (femininos), em 1989,
terão sido os momentos
mais marcantes, antes da vi-
ragem política. Com a aber-
tura do mercado, tudo ficou
mais facilitado. O futebol li-
bertou-se e, com naturali-
dade, desfilou, pela primei-
ra vez, num Africano (1996).

É, pois, dentro do ce-
nário de conquistas des-
portivas que começam
também a sobressair os
protagonistas. E Luanda é
o centro  de onde tudo
gravita. Porque na capital es-
tão concentrados os mais
poderosos clubes e os mais
desejados atletas. Estes já
em nada se assemelham
aos colegas do início dos
anos 1980. Nem na forma
de actuação, nem nos be-
nefícios recebidos. Os con-
tratos não apenas con-
templam dinheiro, como

também podem incluir re-
sidências e automóveis.
As transferência para clu-
bes estrangeiros avultam.
Definitivamente, os tem-
pos do conjunto  de toa-
lhas e de lençóis tinham fi-
cado para trás. E dos sacos
de sabonete melhor seria
nem falar.

Durante este período
de graça, muitos despor-
tistas se terão esquecido da
providência; de poupar pa-
ra quando tivessem que
terminar a carreira. Esta,
em certas modalidades, di-
ficilmente dura mais de dez
anos, embora seja, do mes-
mo modo, muito exigente.
São conhecidos ex-atletas
que gastaram fortunas em
ambientes festivos, dentro
dos quais pareciam ter mais
dinheiro do que o dono de
um poço de petróleo, nas
Arábias. Outros investiam
em viaturas, mesmo já as
tendo, desnecessariamen-
te. Foi um "gastar à vonta-
de" que lhes custou o futu-
ro e os faz sofrer até aos
nossos dias.

A estes desafortunados
de hoje terá faltado o am-
paro de um braço ou o
conselho de uma voz. Mui-
tos eram jovens e estavam
desprevenidos para a rea-
lidade que, de repente, os
envolveu. Manejar dinheiro
com algum desafogo, ter
mais de um espaço próprio
onde passar os dias, mudar
de carro quando entende
e, como se fosse pouco, ain-
da receber o carinho e a
atenção de multidões, po-
de fazer qualquer um acre-
ditar que seja Deus, cujo po-
der é interminável.

HERÓI Sayovo dirige uma fundação com o seu nome 



SER TREINADOR

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

A possibilidade de enveredar,
um dia, pela carreira de trei-
nador não foi posta de par-
te pelo jogador, embora ad-
mita por ora ser difícil. "De
momento, estou focado na
Polícia. Mas, um dia, se for
chamado, quem sabe? Par-
te da minha vida foi feita na
modalidade. Mas o futuro a
Deus pertence". 

Questionado se tencio-
na jogar por mais quanto
tempo, o actual capitão da
Selecção Nacional, hende-
cacampeã africana, sem ro-
deios, respondeu: "é muito
subjectivo dizê-lo. Espero
continuar por, pelo menos,
três anos. Isso se as minhas
capacidades físicas ainda o
permitirem".

ENTRE DOIS CLUBES
Começou a praticar a mo-
dalidade no Vila Clotilde, em
Luanda. Posteriormente, en-
trou para as escolas do Pe-
tro de Luanda. O atleta mos-
trou-se dividido, no mo-
mento de revelar o clube do
coração. "Cresci no Petro,
mas não vou dizer hoje que
seja 100 por cento. Foram 16
anos de formação.
Sou grato às pessoas que
sempre acreditaram em
mim: o professor Anselmo
Monteiro,  Gerson Bethel, o
presidente Cardoso Perei-
ra e outras do clube. Ago-
ra, estou divido, por ter cria-
do laços no  Libolo. Estou
dividido em 50 por cento",
concluiu.  

AMARAL
CASO DE ESTUDO
Se existe jogador cujo feito tornou-o
caso de estudo é Amaral Aleixo.
Mudou-se do basquetebol para o
futebol, mas manteve-se o mesmo
atleta. Pelo menos nas actuação em
campo. Nos dias de hoje, é dirigente
do Petro de Luanda.  

KITO PAIADA
PROEZAS NO HÓQUEI
Kito Paiada é ex-atleta que
representa, com originalidade, a
força de uma modalidade que se
distinguiu muito cedo. Ainda andava
Angola a pensar em alterar a
ideologia, já o hóquei desfilava pelo
mundo, assinando proezas.  
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DOIS AMORES Barros também deve gratidão ao Petro 

A
vida pós a carreira desporti-
va é a preocupação da maior
parte dos atletas das distin-
tas modalidades. É com a

pretensão de assegurar o futuro que o
base do Recreativo do Libolo, Milton
Barros, 1,84 metros, fez, durante nove
meses, a recruta no Capolo e estudou
no Instituto Superior Osvaldo Serra
Van-Dúnem, onde se formou em Ciên-
cias Policiais e Criminais. 

Os exemplos de ex-colegas de ac-
tividade, testemunhados por si, moti-
varam-no a antecipar-se, principal-
mente, por saber que mais tarde tudo
se torna difícil. 

"Houve concurso público no Mi-
nistério do Interior, inscrevi-me, fiz a
recruta e, felizmente, consegui ingres-
sar no quadro do pessoal efectivo", con-
ta o atleta. Ele lembra que "a carreira é
muito curta" e toma como exemplo o
que se passou com outros colegas.

"Encontraram dificuldades para con-
seguir um posto de trabalho, finda a
pratica do basquetebol. Preferi anteci-
par-me, para ter experiência e, deste
modo, salvaguardar o dia seguinte",
confirmou. Enquadrado na Polícia Fis-
cal, o internacional angolano, que fez o

Juramento da Bandeira, em Novem-
bro do ano passado, confessou que ti-
nha uma inclinação para a Polícia.
"Sempre gostei da ideia de um dia ser
polícia, por assistir a muitos filmes de
acção. Surgiu a oportunidade, apro-
veitei-a", explicou.

Para conciliar a pratica do despor-
to e a outra actividade profissional es-
colhida, Milton, 33 anos, elogia a pos-
tura demonstrada por Rui Campos e
Manuel Chima. "Graças a Deus, en-
contrei pessoas muito afáveis, o presi-

dente do clube, Rui Campos, e o meu
comandante na Polícia Fiscal, o Co-
missário Manuel Chima. Flexibilizaram
as coisas e permitiram-me treinar de
manhã e trabalhar à tarde, durante mais
tempo, para compensar as horas que
passo ao dispor da equipa".

Milton Barros admite que não tem
sido fácil esta conciliação. "Mas quan-
do se faz o que se gosta, sempre vale a
pena. A experiência tem sido muito boa;
estou a ganhar traquejo nos aspectos
administrativos".

Tratar da providência
ainda no activo

Os exemplos de ex-colegas de actividade motivaram Milton Barros a antecipar-
se, principalmente, por saber que mais tarde tudo se tornaria difícil. 

Anaximandro Magalhães
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

SEGURANÇA

DIVIDIDO Basquetebolista alterna a sua actividade quotidiana entre o clube e a Polícia Fiscal, da qual é agente

JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

SEGURO Quase em fim de carreira, o basquetebolista tem emprego garantido  

JOSÉ SOARES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Nome: Milton Lourenço
Rosa Barros

Idade: 34 anos

Filhos: 2

Altura: 1,84 metros

Peso: 84 quilos

Estado Civil: Casado

Títulos 
Campeonatos nacionais
(4) 
Taça dos Clubes
Campeões Africanos (2)
Taças de Angola (5)
Supertaças "Wlademiro
Romero" (7)   
Campeonato Africano das
Nações, Afrobasket (2)

PERFIL



ÚLTIMAS

EM ANO E MEIO

MARGINAL DA CORIMBA AVANÇA
Dentro de ano e meio, a circulação na Marginal
Sudoeste, no  troço Mausoléu/Corimba, e na
intercepção da Marginal com a Estrada da Samba será
realidade, depois de consignadas as obras para o
efeito. De acordo com o projecto, a Marginal da
Corimba vai, por via da costa, ligar-se à área Sul de
Luanda e à  Marginal 4 de Fevereiro. A solução ajudará
a melhorar a circulação entre o Centro e o Sul da
cidade capital.  Orçada em 142 mil milhões de dólares,
a obra tem uma duração prevista de 18 meses e é da
responsabilidade da empreiteira China Railway 20
Group Internacional.

LIGAÇÃO

ROTUNDA NA COMANDANTE LOY
Outro projecto, para desembaraçar o tráfego, prevê
criar  uma rotunda ligada ao  túnel, no sentido
Benfica/Golfe, na Avenida Comandante Loy. Serão
construídas três faixas,  com 3,5 metros de largura  e
um túnel para duas vias. A obra está avaliada em 55
milhões  de dólares e  vai durar 24 meses. A
empreiteira é a Tecnovia Angola.

EMPREITADA

INFRA-ESTRUTURAS NO PATRIOTA
Uma terceira empreitada é a construção de infra-
estruturas integradas do Lar do Patriota. As obras da
segunda fase do Lar do Patriota visam a mobilidade
em situação de conforto, segurança e  fluidez e vão
custar 101 mil milhões de dólares. Os actos de
consignação das obras, que se realizou na terça-feira,
18, foram assistidos pelo Ministro da Construção,
Artur Fortunato, e pelo Governador de Luanda,
Higino Carneiro.

COOPERAÇÃO

LUANDA E GUANGDONG LIGADAS
Uma delegação chinesa da Província de Guangdong 
visitou Luanda e manteve encontro com o Governador
Higino Carneiro. No dizer do Governador Provincial de
Luanda, a delegação “trouxe bons ventos para o
desenvolvimento da nossa província".  Em função do
interesse manifestado por Guangdong, em cooperar com
a capital angolana, principalmente no domínio da
indústria, o Governo da Província de Luanda elaborou um
memorando de entendimento,.   No encontro com a
delegação, realizado na terça-feira, Higino Carneiro disse
que pretende estabelecer uma cooperação com
Guangdong, nos domínios científico, cultural, económico e
outros. Por isso, preparou um documento que vai ser
apreciado pelo Governo da província chinesa.

Por fim...

Directora 
Executiva

UMA QUESTÃO DE
TEMPO E MATÉRIA 
Ao segundo número, as reacções à
entrada do Jornal Matropolitano de
Luanda no mercado já se fizeram
presentes, embora de forma acanhada. É
normal! Afinal, não seria suposto esperar,
já hoje, por ruidosas manifestações -
positivas ou negativas - sobre o trabalho
desta publicação, que só agora entra para
o terceiro número.  

Com efeito, se o novo rebento da área
da comunicação ainda procura dar conta
de si mesmo, o que será de quem o lê,
seja na perspectiva da avaliação, seja pelo
simples desejo de se informar?

Lá para trás ficou uma pergunta
retórica, que, entretanto, pode ajudar a
compreender o eventual posicionamento
da crítica. É como alguém me disse: é
muito cedo para aferir, com propriedade,
o que o Jornal Metropolitano de Luanda
propõe para os leitores. 

Os dois números de uma publicação
como esta são insuficientes para ajudar a
perceber ao que ela vem, não servem
para que dela se faça uma avaliação, por
mais redutora e simplista que venha a ser. 

Por outro lado, o Jornal Metropolitano
de Luanda nasce num contexto marcado
pela redução de publicações escritas,
depois de o mercado ter dado à luz mais
de uma dezena delas. O momento é
também caracterizado pela vigência de
jornais digitais e pela disseminação das
redes sociais, às quais considerável fatia
da população coloca um “like”.

O leitor tem, pois, a atenção
distribuída pelos diferentes veículos,
que lhe propõem os mais diversos
temas, sob as mais distintas
perspectivas. E tempo, para dirigir um
olhar, mesmo de raspão, às plataformas
informativas que tem pela frente, é o
que menos lhe sobra. 

Colocado o problema nesta
perspectiva, compreende-se, portanto,
que sejam escassos os leitores que se
predisponham, tão cedo, a produzir uma
avaliação crítica ao trabalho deste irmão
mais novo do “Jornal de Angola”. É preciso
que se lhes dê tempo e matéria.   

De outra forma, seria pedir demais.
Aspecto positivo é, entretanto, terem
surgido já algumas reacções, o que
mostra haver, pelo menos, interesse na
leitura do novo título. 

A chuva que caiu em Luanda, na ter-
ça-feira, dia 12 de Julho, nos municípios
do Camama, Cazenga e Kilamba Kiaxi,
bem como nos distritos da Maianga e
Samba, é um fenómeno natural, que
acontece devido ao aumento da tem-
peratura, fenómeno denominado “con-
venção diurna”.

A chuva apanhou muita gente de
surpresa, pois não constava das pre-
visões do Instituto Nacional de Me-
teorologia (INAMET) para este perío-
do. Em entrevista ao Jornal Metropo-
litano de Luanda, o Director Técnico
do INAMET, Domingos Cuaia, disse
que o fenómeno é uma micro-escala
e é comum na época de Cacimbo. Es-
te facto, sublinhou Domingos Cuaia,
que pode ser tido como normal, ocor-
re, fundamentalmente, com o aumen-
to da temperatura. 

“Esta subida resulta em nuvens e
durante a noite, ao cair da temperatu-

INAMETDomingos Cuia, Director Técnico do INAMET, explica a chuva tardia 

POSSIBILIDADENo novo espaço,
vendedoras vão ter maior conforto 

ra e aliado ao aumento da humidade,
provoca a precipitação que resulta em
chuva”, explicou o especialista ango-
lano. Este tipo de chuva, normalmen-
te, ocorre num curto período, com pou-
ca intensidade e, geralmente, é acom-
panhado de nevoeiro.

Paulo da Silva estava na rua quan-
do, de repente, começou a chover em
Luanda. Morador do Benfica, foi sur-
preendido a meio do caminho, quan-
do se encontrava nas imediações do
Bairro Mártires do Kifangondo. “Não
acreditei no que via. Porque não é nor-
mal vermos chuva em pleno cacim-
bo”, contou o luandense. O espanto
foi tal que o levou ligar para o irmão,
para que este confirmasse o facto que
via. “Só depois de falar com o meu ir-
mão, e de ele me ter confirmado, fi-
quei mais calmo”, disse Paulo. A épo-
ca de Cacimbo em Angola começa a 15
de Maio e termina a 15 de Agosto. 

"Convenção Diurna" traz
chuva antes do tempo 

O Mercado da BCA, localizado na 5ª
Avenida, no Município do Cazenga,
poderá ser transferido para o quinta-
lão da FILDA.  Está informação foi pres-
tada ao Jornal Metropolitano de Luan-
da pelo Administrador Municipal do
Cazenga, Victor Nataniel Narciso. 
Em negociações com a Direcção da FIL-
DA, o Administrador Municipal ga-
rante haver vontade da parte desta em
passar a titularidade do espaço para o
mercado, que, actualmente, é o maior
abastecedor de produtos de cesta bá-
sica de Luanda. 
Mais informação sobre o assunto  na
reportagem da próxima edição. 

Mercado da BCA pode passar 
para o quintalão da FILDA 
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CAZENGA

Acusam-nos de não dizer todas as
verdades. Quais são as verdades que a
gente não diz e que os outros dizem?

Podemos não dizê-las com as palavras
rudes que os outros usam... 

PAULO MIRANDA 
APRESENTADOR DA RÁDIO LUANDA

COMÉRCIO
ABRE NOVA LOJA   

As Galerias de Luanda, especializadas
em retalho não alimentar, abrem

amanhã na Rua Rainha Jinga. Pertença
do Grupo Kibabo, o espaço oferece
produtos e serviços diversos. O corte

da fita é feito pelo Ministro do
Comércio, Fiel Constantino.

Segunda-feira, 24 de Julho de 2017
Número 3 • Ano 1  

ELEIÇÕES

CAMPANHA AGITA  A CAPITAL
A campanha para as eleições de Agosto começaram
oficialmente ontem. Em Luanda, já são visíveis
cartazes, bandeiras e outro tipo de propaganda política
espalhada pelos diferentes bairros.  Na capital, os cinco
partidos e uma coligação disputam os 2.882.632
eleitores, que representam 30,9 por cento dos
9.317.294 inscritos para o voto em todo o país. 
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