NDAKA YO WIÑI

EMPREENDEDORISMO

Jazz no Rangel

A superação de Lúcio

O afro-jazz de Ndaka Yo Wiñi,
uma das mais sólidas vozes deste
género, que já conquistou o
coração dos luandenses, é a
proposta para o dia 25 de Maio, na
Casa da Cultura do Rangel. O
evento celebra o Dia de África.

Lúcio Kombo é electro bobinador. Em
1997, foi vítima de disparos de arma
de fogo. Uma das balas afectou-lhe
a medula e deixou-o paraplégico. Em
cadeira de roda, pensou: “a minha vida
acabou”. Lúcio precisou erguer-se
p.22
por causa da família.

p.27
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Publicação quinzenal, à segunda-feira
INCUMPRIMENTO

CASA NJINGA MBANDE

O RANGEL
EM DEFESA
DA CULTURA
A Casa da Cultura Njinga Mbande
recebe mais de 100 alunos por dia,
divididos em diferentes ciclos
de formação. Tem como propósito
uma política de integração, com preços
condizentes às condições
da comunidade, podendo assim
estar ao alcance de famílias mais
carentes do Rangel. p. 20-21

ENGARRAFAMENTO

DOR DE CABEÇA
NA HORA
DE CIRCULAR
Circular pelas estradas de Luanda
tem sido uma verdadeira dor de
cabeça para muitos automobilistas e
passageiros, devido aos constantes
engarrafamentos. A angústia diária é
agravada por algumas obras que são
realizadas em certos troços e pela
degradação de outros tantos. p. 18-19

COMÉRCIO NO LIXO

PERIGO
À SAÚDE
PÚBLICA
O comércio de bens alimentares e
outros produtos, nos passeios e ruas
de Luanda, transformou-se num
problema que as autoridades da
província não conseguem colocar fim.
Para agravar, algumas quitandeiras
optaram por abandonar os mercados
e instalaram-se em ruas e passeios,
ignorando as medidas de higiene e
segurança. p. 06-07

Dívida de USD 13
milhões “apaga”
semáforos em Luanda
MINISTÉRIO DO INTERIOR deve, desde 2017, 13 milhões de dólares à empresa servia Vlatacom,
contratada, no mesmo ano, para fazer a gestão de parte dos semáfo-

ros em Luanda. “Por incumprimento da parte angolana, os técnicos abandonaram o país e regressaram à Sérvia”, assegurou a
fonte contactada pelo Luanda, Jor-

nal Metropolitano. O Ministério
do Interior admitiu a dívida. “A crise financeira que o país atravessa,
desde finais de 2014, afecta-nos a
todos e o Ministério do Interior, en-

OCUPAÇÃO ILEGAL

quanto órgão da Administração do
Estado, não poderia, de forma alguma, representar uma excepção
neste período menos bom”, afirmou Simão Milagre. p. 10-13

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

JOÃO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Terrenos geram confusão
HIGIENE Venda de produtos próximo ao
lixo constitui atentado à saude pública

NA CAPITAL DO PAÍS aumentam cada vez mais as disputas de
terrenos, que estão a gerar sérios
conflitos. Há menos de um mês,
várias residências foram demolidas no Zango 3, em Viana, alegadamente porque o espaço on-

de foram construídas pertencia a
um particular. Os municípios de
Cacuaco, Belas e Talatona não estão à margem do problema. As
recentes demolições de residências na Zona Verde, Distrito Urbano do Benfica, município de Be-

las, por decisão do administrador
municipal, Mateus da Costa “Godó”, geraram uma onda de indignação dos mais variados sectores da sociedade. Entretanto, o
gestor garantiu que as demolições
vão prosseguir. p. 04-05

OBRA Cidadãos disputam espaços
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PEQUENOS
E SIMPLES
GESTOS

É URGENTE DEFINIR
A LINHA DE COMANDO

ois jovens desempregados
resolveram, na última semana, pegar num carro de mão
usado, pás e sacos com areia e tapar
buracos na estrada que liga o bairros Sapú, vulgo 11 de Novembro, e
Calemba 2. O trabalho, para já digno de realce, não fazia parte da Brigada de Manutenção e Conservação
de Estradas, do Fundo Rodoviário.
Os dois jovens, desempregados
e sem dinheiro, viram na estrada
degradada a solução para os seus
problemas: conseguir alguns trocados que lhes permitisse levar comida para casa. Num pequeno papelão, escrito a lapiseira, apelavam
à solidariedade e à compreensão
por 50 Kwanzas. Sem mendigar ou
criar transtornos à vida dos automobilistas, os jovens mostraram que,
apesar de todas as dificuldades e
necessidades, é sempre possível
participar na solução dos problemas que afectam a sociedade. Percebemos aqui, que todos, independentemente da sua condição social,
são úteis para a solução dos problemas que ainda afligem Luanda,
tais como a recolha de lixo, águas
paradas, buracos, entre outros.
Os buracos sob a acção dos dois
jovens existiam no local há vários
anos, sem que as administrações se
preocupassem. Uma situação que
se assiste em outros pontos desta
grande e bela cidade de Luanda.
A iniciativa destes jovens é a que
se espera de todos nós, cada um à
sua maneira. O gesto demonstra que,
além da necessidade primária, o
amor e a preocupação em melhorar
o meio sempre fez parte da forma
de ser de ambos, de tal forma que
deram a sua contribuição para que
o problema fosse ultrapassado. Mostra que não só com britas e alcatrão
se estanca os buracos espalhados
por quase toda urbe, mais com pequenas iniciativas com custos de nada: apenas vontade.

Noto com satisfação que, nós, jornalistas, estamos, de modo
gradual, a tirar proveito das aberturas, consubstanciadas em
liberdade de imprensa, que o novo Governo de Angola nos vem
proporcionando. Sendo este o caminho natural, com certeza
haverá a oferta de um produto melhor acabado, em termos
de conteúdo e respeito às regras profissionais que regem o
exercício do jornalismo, tendo sempre em atenção primária
o interesse público.
Como mais ou menos timidez e apesar dos “vícios” do passado
recente, estamos mais engajados, motivados e actuantes.
Neste clima estimulador, é frustrante ou, de certo modo,
desmotivador notar que o esforço que fazemos para informar
não mereça algum “feedback” de certas e determinadas
instituições, principalmente, quando damos à estampa matérias
que denunciam condutas ou atitudes reprováveis
de entidades ligadas a estas.
Passemos aos factos. Na edição anterior do nosso jornal, algumas
das nossas fontes deram aos luandenses um “prato cheio” de
notas, que, a esta altura, já deviam ter merecido a devida reacção
dos órgãos a que os mesmos estão subordinados. Porém, não
lemos nem ouvimos. Logo, não foi notícia. Assim, deveremos
concluir que as informações passadas foram concertadas ou
consentidas. Também estamos livres de supor que, por exemplo,
o administrador de uma certa centralidade, que, por via
do Luanda, Jornal Metropolitanode 30 de Abril, mandou
uns quantos calar a boca, porque recebeu “ordens superiores”
para assim proceder. No cumprimento de tais orientações,
demonstrou também que existe um desalinhamento total entre
duas administrações de um mesmo município, sendo que uma
está à cabeça do município e, em razão disso, a outra deve-lhe
subordinação. Então, de que direcção advém essas ordens?
Só uma desordem no pelouro pode justificar isso e o facto
de não ter havido qualquer reacção audível ou visível do GPL
parece sustentar a disfuncionalidade da cadeia de comando.
No mesmo jornal, emissários de duas importantes e conhecidas
instituições também prestaram um mau trabalho a quem lhes
paga os salários. Mostraram-se dúbios, sem foco e nem faro.
Um deles extrapolou, usou e abusou de trocadilho para dar
respostas evasivas, num total desrespeito à inteligência alheia.
Mais não digo. Remeto o caro leitor ao nosso jornal da edição
passada, onde poderá comprovar as incongruências e perceber
a tamanha falta de respeito pelo cidadão.
Mais exemplos tirados da mesma edição poderiam aqui ficar
grafados. Mas, por limitação de espaço, importa assinalar
a urgência na responsabilização das instituições ou de seus
representantes. Este papel não é da imprensa. A esta cabe narrar
factos. Mas é mesmo frustrante notar que damos tantas “colheres
de chá” a quem devia fazer valer o seu poder de comando
e sequer vemos sorver uma gota que seja, no sentido
de uma punição ou reprovação pública.
No fim, a culpa morre solteira. Nós continuamos a ser apenas
os “mujimbeiros”, enquanto se sustenta a mania de perseguição.
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Ruas transformadas
em mercados
LOCAL IMPRÓPRIO
Várias artérias da cidade foram convertidas em mercados. O negócio parece ter superado a urbanidade que,
no passado, caracterizou Luanda. E,
nem mesmo a presença dos agentes do serviço de Fiscalização e da
Polícia Nacional afugenta quem age
neste sentido.
Em cada município, distrito ou bairro existe um “modus operandi” de venda, porém, o fenómeno acaba por incomodar os moradores, dessas zonas, que se queixam do barulho, do
lixo produzido, enfim da desordem
que os mercados de rua provoca.
Em quase toda cidade é possível ob-

servar este tipo de situação, com o
agravante de as senhoras, ditas “zungueiras”, quando abordadas pelos
agentes da ordem deslocarem-se em
fuga sem se importarem como e aonde. O receio ou medo de perder os
haveres tem mais valor que, por exemplo, o risco de atropelamento.
A venda em locais impróprios, onde
o lixo e outros males são comuns, que
é praticada por essas senhoras na busca pelo sustento da família, por um
lado, tem ajudado muitos citadinos, tendo em conta os preços baixos dos produtos. Por outro lado, as
normas de comércio exigem ser de
todo fundamental que, na relação
de consumo, esteja sempre acautelada as condições de segurança,
salubridade e de protecção dos
produtos comercializados.

A palavra ao leitor

Aumento de assaltos
Sou morador do bairro Papá Simão, município de Viana, e não sei se fico triste
ou então preocupado com a situação
em que nos encontramos. Para melhor
compreensão, fomos colocados em
estado de sítio pelos delinquentes. O número de assaltos e violações estão na
ordem do dia, somos obrigados a chegar cedo em casa, e se por algum motivo, depois das 20 horas, ainda estamos na cidade ficamos por lá. A situçaõ é tão grave que alguns vizinhos decidiram abandonar as residências. Por
favor, ajudem-nos.
Paulo Martins
Viana

Demolições de casas
As demolições de casas no Zango, e
mais recentemente, na Zona Verde,
no Benfica, podem aumentar os problemas sociais vividos na capital do
país, uma vez que vamos ter mais fa-

mílias obrigadas a viver ao relento. Penso que as alegações apresentadas, pelas autoridades do município de Belas, não têm fundamento. Onde estava
a administração que não viu ou devia colocar ordem na situação. Fizeram vista grossa e agora vêem dizer
que as construções foram feitas no
terreno do Estado. Que brincadeira
Paulo Jorge
sem sentido!...
Zango 3

Táxis superlotados
Apanhar táxi, vulgo “candogueiro”, do
Benfica à Mutamba nunca foi tão difícil
como nos últimos dias. As rotas foram
encurtadas e o trânsito está cada vez
mais complicado. Por exemplo, do
Morro da Luz até próximo ao viaduto
do N’zamba 2, tem sido um autêntico
safa-se quem puder para os condutores
de táxis que habitualmente fazem essa
rota. No regresso à casa, depois da
jornada laboral, a história não varia
muito. Mas, o que mais aborrece são
são os empurrões para subir nos “azuis
e brancos”. Espero, pois, que este e
outros problemas que têm a ver com os
transportes público sejam resolvidos.
Manuel Felipe
Ramiros
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FUNÇÃO DA TOPONÍMIA
ORIENTAR E INFORMAR

JOAQUIM ISRAEL
ATRIBUIÇÃO DE NOMES
É PROCESSO EM CURSO

A Lei nº 14/16, de 12 de Setembro de
2016, Lei de Base da Toponímia, no
artigo 4, alínea A) estabelece que a
principal função da toponímia é
orientar e informar o cidadão, dos
arruamentos e de outros espaços
públicos e privados.

“É um processo que já está em curso desde o
ano passado. Por isso, hoje temos as
avenidas Samora Machel e a do Ministério
da Administração do Território. Estas
respeitaram todos os trâmites necessários e
tiveram a autorização do governador”.

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

PLACAS INDICATIVAS

Um “labirinto”
toponímico
chamado Talatona
Está em curso um processo de atribuição de novos nomes em todas as
vias e bairros da circunscrição para facilitar a circulação dos transeuntes.

Helma Reis
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

nterpretar as placas toponímicas
do Distrito Urbano de Talatona
não tem sido fácil para quem se
desloca ou trabalha naquela zona. A
solução para muita gente tem sido
usar pontos de referência para chegar
ao seu destino.
Francisco Costa, engenheiro de Telecomunicações, considera que o Talatona “é um autêntico labirinto”, onde “safa-se quem puder”. “É difícil entender essas placas, onde, por exemplo,
vem apenas escrito via A59/A34B. Isto é o quê?”, questiona-se.
Para Francisco Costa, a administração deve colocar outras placas com nomes e os números das ruas adaptados à
nossa realidade no sentido de facilitar o
endereço das pessoas. Apesar de já dominar bem a área, Francisco Costa acredita que quem não conhece a zona corre imensos riscos, principalmente no período nocturno, devido a falta de
iluminação pública no Talatona.
Frequentador da área há anos, Nelson Domingos diz ser “muito difícil”
entrar e sair do Talatona. Contabilista
de profissão, conta que é regularmente
abordado por pessoas perdidas a procura de uma instituição pública, privada ou, até mesmo, de residência de familiares que vivem na zona. “Algumas
vezes, tive de fazer de guia para pessoas perdidas em pleno Talatona”, disse, acrescentando: “Eu trabalho há já al-

I

guns anos nesta zona e domino como
a palma da minha mão toda e qualquer
entrada e saída daqui do Talatona. Os
números e letras não nos dizem nada e
para aquelas pessoas que não conhecem a zona pior ainda”, lembrou Nelson Domingos
Marina da Silva, moradora do Talatona há cerca de dois anos, já perdeu
duas vezes quando voltava para casa,
depois de ter ido às compras num conhecido supermercado da zona. Agora só sai de casa acompanhada do marido ou do motorista. “São uma confusão essas placas com números e
letras que não dizem nada”, lamenta
Marina da Silva.
NOVOS NOMES
Joaquim Israel, administrador do Distrito Urbano de Talatona, disse que as
placas fazem parte da toponímia daquela área e foram definidas pelos arquitectos envolvidos na concepção
do projecto inicial.
Ele reconheceu haver complexidade na leitura das placas, por isso, garantiu que tão logo haja disponibilidade financeira as avenidas principais vão
apresentar-se com novas placas e nome. “Numa primeira fase, foram colocados números e letras às ruas para facilitar a atribuição de nomes, numa fase posterior, uma vez que este é um
processo que leva algum tempo a ser
aprovado pelas autoridades competentes”, afirmou, acrescentando que os
nomes das ruas ou bairros são submetidos à uma comissão provincial que

avalia e aprova-os por consenso. O
administrador do Distrito Urbano de
Talatona garantiu estar adiantado o
processo de atribuição de nomes em
todas as vias da circunscrição para
facilitar a circulação dos transeuntes.
“É um processo que já esta em curso
desde o ano passado. Por isso, hoje
temos as avenidas Samora Machel e
do Ministério da Administração do
Território (MAT). Estas avenidas respeitaram todos os trâmites necessários e tiveram a autorização do governador da Província”, explicou.
Hoje denominada Samora Machel,
MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

ADMINISTRADOR Joaquim Israel

a avenida era inicialmente
definida como via A4/A4A
e começava do supermercado Mundo Martal até a famosa “Ponte Molhada”. Já
a avenida do MAT era designada por Via Sul.
“O Bairro Militar e a denominada “Zona das Gaiolas” também vão receber, numa primeira fase, números e
letras, enquanto o processo
de atribuição de nomes respeita os procedimentos que
a lei exige. Tão logo for aprovado, os números e letras serão retirados para serem colocadas as placas com os respectivos nomes”, esclareceu.
FUNÇÃO DA TOPONÍMIA
A Lei nº14/16, de 12 de Setembro de 2016, Lei de Base
da Toponímia, no artigo 4, alínea A, estabelece que a principal função da toponímia é
orientar e informar o cidadão,
dos arruamentos e de outros
espaços públicos e privados.
A alínea B refere que a
toponímia deve “facilitar a
circulação de pessoas, assim
como a gestão integrada do
espaço municipal e seus respectivos serviços”.
Já a alínea E que a toponímia deve “Perpetuar nomes de personalidades nacionais e estrangeiras e de edi-

fícios históricos”. O artigo 9,
segundo ponto, estabelece
que “os cidadãos podem
apresentar propostas de topónimos de forma individual
ou colectiva, às comissões de
moradores, organizações da
comunidade e aos órgãos
competentes da administração comunal, distrital, municipal e do Governo Provincial e autarquia local. O
terceiro ponto do mesmo artigo, refere que as propostas
individuais e colectivas são
apresentadas aos órgãos da
administração local ou dos
órgãos autárquicos da área
do local a que se propõe o
topónimo. O quarto ponto
diz que ao nível municipal,
às propostas são aprovadas
pela Administração Municipal ou pelos órgãos autárquicos, ouvido o conselho
municipal de auscultação da
comunidade e remetidos para ratificação pelas estruturas competentes da administração provincial ou da
autarquia local.
Relativamente as regras
de atribuição de topónimos, o artigo 10, alínea A,
estabelece que só deve ser
atribuído toponímia às figuras ou instituições com
importância local, nacional ou internacional.
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CONFLITOS DE TERRAS
GOVERNO DE LUANDA
BUSCA SOLUÇÕES

JOÃO BOTELHO
MORADORES ACUSAM
ANTERIOR ADMINISTRAÇÃO

Governo Provincial de Luanda promoveu um
encontro, no qual participaram técnicos que
debateram as formas de evitar e resolver os
conflitos de terras que têm se registado com
muita frequência em vários municípios, distritos e
comunas de Luanda.

“A antiga administração de Viana pretendia
apoderar-se do espaço e forjou um processo
falso, com uma personagem fictícia que
apareceu como proprietária. Nunca
conhecemos a reclamante. Desde o início do
processo, nunca se apresentou”.

CONFLITOS

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Luanda lidera casos
de litígio e de ocupação
ilegal de terras
Na capital do país, cada vez mais, surgem casos de disputa de terrenos que geram sérios conflitos.
Há menos de um mês casas foram demolidas no Zango 3, em Viana, alegadamente, porque o espaço
onde foram construídas pertencia a um particular. Como consequência disso, as famílias ficaram ao
relento, depois de terem assistido o derrube das suas residências.

Nilza Massango
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

ais de 30 dias se passaram desde que 30 famílias do bairro
Kitondo II viram as suas casas
demolidas por ordem da Administração Municipal de Viana. Num reviravolta ao processo, a mesma administração, há dias, autorizou que os desafortunados moradores reconstruíssem

M

as suas casas, nos mesmos espaços onde ainda estão os escombros das antigas habitações e garantiu-lhes legalizar os terrenos, mas, sem se responsabilizar pelos danos anteriores, nem tão
pouco das despesas das novas obras.
O morador João Botelho disse à reportagem do Luanda, Jornal Metropolitano, que, na qualidade de porta-voz
dos lesados, reuniu com a Administração de Viana, no dia 3 deste mês, e o novo administrador municipal, André So-

ma, demarcou-se de qualquer responsabilidade na reconstrução das casas,
porque a acção foi praticada pela antiga administração. Indignado com a situação e achando injusta a posição da
nova Administração Municipal de Viana, João Botelho garantiu que os moradores lesados vão continuar com o
processo jurídico, com intuito de responsabilizar os actores da demolição.
“Nós acreditamos que a antiga administração de Viana pretendia apoderar-se

Foram semanas de muitas tensões,
num jogo de verdades e mentiras
para se descobrir, se realmente
a demolição fora legal ou não,
e a quem pertencia a terra. O certo é que
muitas famílias ficaram ao relento e
perderam os seus bens.
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ANA PAULA CARVALHO
APLICAÇÃO DA LEI

DEMOLIÇÕES
DEZENAS DE FAMÍLIAS
DEIXADAS AO RELENTO

A ministra do Ordenamento do
Território e Habitação, Ana Paula de
Carvalho, considera que os problemas
sobre ocupação ilegal de terrenos tem
a ver com a falta de aplicação da Lei de
Terras. “Na Lei as coisas são claras, mas
na prática nada acontece”.

No bairro Kitondo II, no Zango, 30 famílias
viram as suas casas demolidas por ordem da
Administração de Viana, que, há dias,
autorizou os lesados a reconstruírem as suas
casas, legalizar os terrenos, mas sem
responsabilizar-se pelos danos anteriores.

do espaço e forjou um processo falso,
com uma personagem fictícia que apareceu como proprietária. Nunca conhecemos a reclamante.
Desde o início do processo, em Novembro do ano passado, nunca se apresentou. Todos os documentos que
apresentávamos, da compra dos nossos terrenos, eram considerados falsos pela antiga administração”, declarou João Botelho.
INÍCIO DO ENREDO
Os moradores do Kitondo II, no Zango
III, em Viana, viram suas casas demolidas, há mais de quatro semanas, por
alegada ocupação ilegal do terreno.
Mas, o que parece, a acção que derrubou 30 casas foi ilícita porque nunca
se conseguiu provar que a pessoa que
reclamava por aquele perímetro possuía a titularidade do mesmo. Ainda
assim, a Fiscalização da Administração Viana demoliu residências concluídas e em obras.
Foram semanas de muita tensões,
num jogo de verdades e mentiras para se descobrir, se realmente a demolição fora legal ou não, e a quem pertencia a terra.
O certo é que muitas famílias ficaram ao relento e perderam os seus bens
que ficaram soterrados. No final da cena dramática, a administração cede e
permiti que os moradores prejudicados
voltem a reconstruir as suas casas, mas
por conta própria e sem apoio algum.
No perímetro em que ocorreu a demolição existiam casas construídas e
ocupadas desde 2012. Kitondo II é um
bairro novo, sem água canalizada e
energia eléctrica da rede.
Chegar ao bairro do Kitondo II é
difícil. Só mesmo seguindo o ditado
“quem tem boca, vai a Roma” consegue-se. São muitas curvas entre plantações e capins para lá chegar. Não é
fácil de localiza-lo.
No Kitondo II não existem espaços de lazer, asfalto, nem iluminação
pública. São apenas caminhos ou pequenos trilhos que vão dar às moradias. No bairro, novas casas estão a
ser erguidas e muitas outras foram
construídas recentemente. No momento a braços estão aqueles que ontem tinham um abrigo e hoje estão à
mercê do sol, da chuva, do calor ou do
frio que está as portas.
CIDADE UNIVERSITÁRIA
Em Luanda surgem, cada vez mais, casos de ocupação ilegal de terras, que
geram sérios conflitos. Particulares e
empresas reclamam entre si a posse de
um mesmo terreno. O caso mais recente e que mereceu a atenção do Governo da Província de Luanda (GPL)
e do Ministério do Ordenamento do
Território e Habitação tem a ver com
um espaço na Cidade Universitária.
A empresa Isaías Daniel Sambangala reclama a posse do mesmo.

O Governo Provincial de Luanda
(GPL) promoveu um encontro, no qual
técnicos debateram esta problemática
e mostraram formas de evitar e resolver este tipo de conflito. O director Nacional de Gestão Fundiária do Ministério do Ordenamento do Território e
Habitação, Manuel de Carvalho, disse
aos jornalistas que a parte que reclamou
o terreno na Cidade Universitária ficou
completamente esclarecida e que ela
não possui a titularidade do mesmo.
Por outro lado, o advogado da empresa Sambangala, Pedro Cossengue,
referiu que a reunião serviu apenas para ajudar a compreender, com profundidade, o historial do terreno e para,
depois, cada parte tomar uma posição.
Insistente sobre a empresa ter a posse
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do espaço junto ao Vitória Garden, Pedro Cossengue disse que, se for necessário, poderá levar o caso a Tribunal.
O director do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL), António Bunga, deixou claro que
o terreno no perímetro da Cidade Universidade pertence ao Estado.
Relativamente ao número de casos
de espaços ou terras ocupados ilegalmente na província de Luanda, o responsável do IPGUL disse que a percentagem é elevada.
António Bunga acrescentou que o
quadro pode melhorar com a implementação do Plano Director Geral Metropolitano de Luanda, que virá definir novas regras para o uso e ocupação
de terrenos na província.

SOLUÇÃO PASSA
PELA LEI DE TERRAS
A ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, disse que os problemas
sobre a ocupação ilegal de espaços e terrenos têm a ver
com a falta de aplicação da Lei.
“Nós temos uma Lei que
nos facilita bastante. Na Lei,
as coisas são claras, mas na
prática, não acontece. Se
cumprimos com a Lei, vamos dirimir grandemente os
problemas que temos”, argumentou a ministra Ana
Paula de Carvalho. A governante considerou a impor-

tância de debates públicos,
para que o cidadão esteja
melhor informado sobre os
seus limites, regras a proceder, quando pretende ter
um espaço, o local onde se
dirigir e como iniciar o processo para obtenção de um
espaço ou terra. “O apelo a
nível do nosso Ministério é
que se cumpra com a Lei. Se a
cumprimos, teremos muita coisa facilitada. A Lei de Terras está em revisão, mas, ainda assim, é um documento que nos
ajuda na atribuição de espaços”, referiu, defendendo o
reforço da fiscalização para
se evitar conflitos.

NOVOS LOTES PARA PROVÍNCIA
A província de Luanda vai beneficiar de novos lotes de terra infra-estruturados para projectos habitacionais nos municípios de Icolo e Bengo e Quiçama. A informação foi dada pela ministra do Ordenamento
do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, depois da reunião sobre a ocupação ilegal de espaço e terrenos no Governo da Província
de Luanda.
Ao referir-se a alguns projectos habitacionais, em fase de conclusão em Luanda, Ana Paula de Carvalho lamentou o facto de a
maior parte deles não obedecer aos princípios de construção. De
acordo com a governante, primeiro constroem-se as casas e depois
as infra-estruturas, o que é errado. Em relação à atribuição de lotes
infra-estruturados, a ministra disse que a entrega vai ser concertada com o Governo Provincial de Luanda.
“Os lotes infra-estruturados e alguns loteamentos vão dar cobro ao
défice habitacional na província de Luanda”, disse.
A ministra do Ordenamento do Território e Habitação lembrou que
os casos de ocupação ilegal de espaços acontecem, de uma forma geral, em todo o país. Ana Paula de Carvalho disse que o processo começa na administração municipal e que a Lei de Terras prevê as dimensões que um administrador, governador ou o Titular do Poder Executivo deve ceder.
“Os problemas, em relação aos terrenos, acontecem por desconhecimento da Lei. Muitos actos administrativos têm sido transgredidos e, no entanto, por falta de um cadastro único de terras e pelo uso
de vários modelos de diplomas, existem as falsificações”, esclareceu o
director Nacional de Gestão Fundiária do Ministério do Ordenamento
do Território e Habitação, Manuel de Carvalho.
Sobre a atribuição de terras, Manuel de Carvalho foi preciso: “A Lei
é bem clara. As administrações municipais podem ceder até mil metros quadrados, sobre um plano de urbanização. O governador até cinco mil metros quadrados. Acima de cinco hectares, quem tem a competência é a ministra do Ordenamento do Território e Habitação”.
Questionado sobre a quantidade de terreno existente para a construção de habitações, Manuel de Carvalho disse que está a ser feito
um levantamento. O Ministério está a trabalhar com todos os governos

provinciais, no sentido de se uniformizarem os diplomas à serem
emitidos e os procedimentos administrativos para a concessão
de terrenos.
“Estamos a trabalhar no sentido de se ter um cadastro único de terras, onde todos os intervenientes tenham acesso, de forma a não existir sobreposições”, disse. Acrescentou que Luanda é a província que mais
casos de burla, litígio por ocupação de terras ou terrenos, regista. NM
PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

ZONA VERDE DO BENFICA
Embora o litígio de terras se faça sentir com maior incidência em Viana, os municípios de Cacuaco, Belas e de Talatona não estão à margem
do problema. As recentes demolições de residências, na Zona Verde,
Distrito Urbano do Benfica, município de Belas, por decisão do administrador municipal, Mateus da Costa “Godó”, reacendeu uma onda de
indignação dos mais variados sectores da sociedade. Contudo, o gestor garantiu que as demolições vão prosseguir. Em declarações a uma

cadeia televisiva, o sociólogo João Paulo Ganga considerou desumana a atitude das entidades do Estado que agem neste sentido, uma vez
que, justificou, a demolição de uma residência tem como consequência primária a desestruturação familiar. “Existem outras formas de lidar
com o problema e a demolição em nenhum momento pode ser solução. Pelo contrário, pode até criar instabilidade social e distanciamenNM
to entre os cidadãos e as estruturas do poder”, disse.
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COMPORTAMENTO
GIOVETY DE SOUSA
IRREGULARIDADE NA
RECOLHA DO LIXO

Segunda-feira, 14 de Maio de 2018

DISTRITO DO RANGEL
VENDA NA RUA
Há pouco mais de um ano, a
Administração do Distrito do Rangel
colocou a disposição das vendedoras
um quintalão, onde poderiam dar
continuidade à sua actividade. Ainda
assim, as ruas continuam a ser os locais
preferidos de venda.

“A rua está quase toda ocupada com
produtos para a venda. Se os donos dos
armazéns não chamarem o carro de
recolha do lixo, as vendedoras nada
fazem e, consequentemente, o foco
de lixo cresce”.

COMÉRCIO DE RUA

Promotor de doenças
e da desordem pública
O comércio de bens alimentares e outros produtos, nos passeios e ruas de Luanda, transformou-se num
problema que as autoridades da província não conseguem colocar fim. Para agravar, algumas quitandeiras
optaram por abandonar os mercados. Juntaram-se às zungueiras, nas ruas adjacentes aos mercados,
ignorando as medidas de higiene.

Segunda-feira, 14 de Maio de 2018
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COMPORTAMENTO

DISTRITO DO BENFICA
EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS
NA VIA GERA DESORDEM

SENADO DA CÂMARA
“ARREIOU-ARREIOU”
No apelidado “Arreiou-Arreiou, a
convivência é marcada pela disputa
de clientes. Contudo, por constituir
um atentado à saúde pública, salta à
vista bens alimentares como peixe,
carne e frangos, expostos ao sol
ardente e a mercê das moscas.

Independentemente da hora ou do dia da
semana, a exposição de produtos, que é
feita nos passeios do Distrito Urbano do
Benfica, atrai clientes e gera desordem na
via pública. O ambiente à volta do tribunal,
no Benfica, é apenas mais um exemplo.

JOÂO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Manuela Mateus
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

pesar do comércio de rua
ser um hábito partilhado
entre zungueiras, quitandeiras e clientes, o que se
verifica na zona envolvente ao mercado do São Paulo, vulgo “ArreiouArreiou” e áreas circunvizinhas, assusta pelo emaranhado de produtos
expostos ao longo dos passeios e, inclusive, na faixa de rodagem.
O risco de contrair doenças, nessa
zona, há muito que foi ignorado, atendendo os amontoados de lixo nos lugares onde são realizadas as vendas.
Vendedoras e clientes negoceiam de tudo um pouco. Utensílios domésticos e
de higiene, roupas usadas, brinquedos
e bebidas estão entre os produtos mais
concorridos, contudo e, por constituir
um atentado à saúde pública, salta à
vista bens alimentares como peixe, carne e frangos, na maoir parte dos casos
expostos ao sol e a mercê das moscas.
“Arreiou-Arreiou… Tá bom ou não
tá bom? Tá muito bom”. Foi esta refrão
que Maria Malengue utilizou para
atrair a clientela. Fá-lo com recurso ao
megafone para, segundo diz, acautelar eventuais danos nas cordas vocais.
Como ela, outras vendedoras recorrem
as mesmaspráticas, tornando o ambiente sonoro mais confuso, já que a
convivência é marcada pela disputa
de clientes. A forma desordenada como ficam expostas as bacias e os objectos que fazem a vez das bancadas
deixam indiciar que, provavelmente,
as vendedoras tenham perdido a noção do certo e do errado.
Maria Malengue, que se dedica a
venda de peixe seco e fuba de milho,
afirma que optou pela zona por considerar a Senado da Câmara um espaço
aberto e de grande visibilidade da clientela. Sentada, a escassos dois metros de
um contentor de lixo e a seis de uma cabine eléctrica, a vendedora que tem na
venda do peixe a sua principal fonte de
receitas atribuiu a culpa da imundície
à operadora responsável pela limpeza
naquela zona da cidade. “Nós que vendemos comida temos tido o cuidado de
velar pela higiene, mas os contentores
de lixo ficam abarrotados e, neste momento, a empresa de recolha de lixo, há
duas semanas que não aparece”, disse.
Giovety de Sousa, de 32 anos, tem
opinião diferente. O auxiliar de vendas,
em dois armazéns instalados no bairro
do São Paulo, acusa as vendedoras e alguns moradores pelo lixo produzido.
“O lixo tem origem nas próprias zungueiras, quitandeiras e moradores. Por
exemplo, no fim do dia depois das vendas, as zungueiras não recolhem os resíduos sólidos, enquanto os moradores
o depositam no chão”, sustentou.
O jovem auxiliar conta que a empresa que trata da limpeza do espaço
tem tido um desempenho regular, porém,

A

SANEAMENTO A “crónica” falta de higiene na popularmente conhecida rua das “Pedrinhas” constitui um sério problema de saúde pública
admite que há duas semanas que não realiza o seu trabalho, por alegada dificuldade de entrar na Senado da Câmara.
“A rua está quase toda ocupada com
produtos para a venda. Se os donos dos
armazéns não chamarem o carro de recolha do lixo, as vendedoras nada fazem e, consequentemente, o foco de lixo cresce, dificultando, por vezes, a nossa circulação”, lamentou.
RUA DAS “PEDRINHAS”
O cenário que se verifica no São Paulo
pouco difere da rua Henrique Gago da
Graça, popularmente conhecida por rua
das “Pedrinhas”, no Distrito Urbano do
Rangel. Apesar das medidas tomadas
pela administração do distrito, o comércio de rua resiste, por alegada tei-

mosia das zungueiras, que se recusam
em acatar a decisão das autoridades.
Há pouco mais de um ano, parte da
rua Lino Amezaga e uma larga extensão da rua das “Pedrinhas” beneficiaram de terraplanagem e abertura de
uma vala de drenagem para o escoamento de águas paradas. No mesmo
período, a administração colocou a disposição das vendedoras um quintalão,
onde podiam dar continuidade às suas
actividades. Ainda assim, as ruas continuam a ser os locais preferidos de venda. Ana Maria, uma das vendedoras,
explicou que o quintalão não dispõe de
espaço suficiente para acomodar todos
vendedores e que, por não beneficiar
de espaço, se mantêm na rua.
A reportagem do Luanda, Jornal

PROMESSA POR CUMPRIR
Segundo apurou o Luanda, Jornal Metropolitano, o Distrito Urbano do Benfica possui os mercados do Kifica, das
Salinas e do Areal. Em Fevereiro, o então administrador do circunscrição,
Dorlito Falongo Wamba, prometeu
aos moradores, dos arredores da zona 10 de Dezembro, no Benfica, que
colocaria fim ao mercado de rua, mas
até a data da sua exoneração, na segunda quinzena de Abril, a promessa
não se concretizou.
Por causa deste incumprimento, alguns moradores acreditam que os fiscais têm beneficiado de suborno das
vendedoras, para que essas possam
comercializar os produtos sem constrangimentos.
Margareth Bravo conta que os fis-

cais estão quase sempre nos pontos
de venda da discórdia. E não compreende que a poucos metros de distância, dos efectivos, as vendedoras comercializam tranquilamente os seus
produtos. “As comerciantes nem se
quer respeitam quando decorre um
óbito na rua. Os meus familiares e amigos já não me visitam porque esta rua
é intransitável, deixou de ter circulação rodoviária por causa das vendedoras”, lamentou.
Além de não perceber a recusa dessas em abandonar a rua para um local seguro e , onde os alimentos não
estejam expostos ao ar livre e sujeitos
a imundices, referiu que a presença
dessas ao redor da estrada dificulta o
tráfego de viaturas e peões. MM

Metropolitano constatou, no
local, enorme quantidade de
resíduos sólidos dos bens comercializados, e dispersos
nas ruas Lino Amezaga e das
“Pedrinhas”. Vissolela Mateus, que habitualmente circula pelas duas vias, lamenta a falta de higiene, sobretudo, na venda de
produtos perecíveis. E
acrescenta: “Já vi essas senhoras a comercializar iogurtes e outros produtos
alimentares com data de
validade expirada”.
DESORDEM PÚBLICA
Independentemente da hora ou
do dia da semana a exposição
de produtos, que é feita nos passeios, atrai clientes e tem gerado
desordem na via pública. O ambiente à volta do Tribunal Provincial de Luanda, no Benfica, é
apenas mais um exemplo.
“Não tenho onde expor o meu
negócio e, por isso, sou obrigada a pôr aqui no chão”, disse
Maria Pedro, que adoptou o local como seu posto de vendas.
Cansados da confusão que, há
mais de dois anos, exerce influência negativa no seu ”modus vivendi” estão os vizinhos
do “mercado improvisado” algures na zona 10 de Dezembro,
rua 5.
Valentina dos Santos conta que
a rua 5 sempre foi calma, mas a
“invasão” que sofreu colocou
fim ao sossego. Explicou que o
diálogo com as vendedoras tem
sido infrutífero, tendo realçado

que a maior parte delas não respeita ninguém e, por vezes, chegam a expor o negócio defronte à sua residência.“Já tivemos
vários encontros com a Comissão de Moradores do Bairro, Polícia Nacional e responsáveis dos
Serviços de Fiscalização, mas a
situação mantém-se. O que desanima é que elas vendem
mesmo junto às nossas portas”, frisou. Valentina dos Santos, que não sabe mais onde
recorrer para inverter o quadro, não descarta a possibilidade de vender a residência.
“Não conseguimos receber visitas ou sentar à porta
de casa, porque as vendedoras ocupam o nosso espaço. Para piorar, agora os
meliantes surgem com mais
frequência no bairro”, disse.
Margareth Bravo, também moradora da rua 5, lança um grito de socorro as
autoridades administrativas, pois está farta de ouvir
e ver confusão à sua porta.
Aos sábados e domingos,
dias em que os moradores
têm paz, por sinal duram
muito pouco.
“Esta situação é vergonhosa e complicada, como é
possível que até na própria entrada da administração do distrito elas vendem e ninguém
faz nada. Muitas vezes somos
nós a pegar em vassouras, enxadas e outros meios para limpar a rua, mas, infelizmente,
não temos o apoio das autoridades”, disse.
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NACIONAL 230
PROBLEMAS NÃO DIFEREM
DAS OUTRAS ESTRADAS
O cenário na Estrada Nacional 230, também
conhecida como Avenida Deolinda
Rodrigues ou estrada de Catete, não difere
muito das outras. Entretanto, esta via é
considerada uma das mais importantes para
quem circula em Luanda.

ACIDENTES DE VIAÇÃO
MORTOS E FERIDOS
Mais de 437 acidentes foram registados
durante o primeiro trimestre de 2018,
em Luanda, pelas mais diversas razões,
incluindo a falta de iluminação nas vias.
De acordo com dados da Polícia, 159
pessoas perderam a vida e outras 333
ficaram feridas.

LUANDA ÀS “ESCURAS”

Estradas registam
mais acidentes,
mortes e assaltos
Com ou sem recursos, a verdade é que a escuridão retirou a cidade o brilho que
tinha. Acredita-se que este facto seja responsável de grande parte de acidentes
de viação, que se registam na capital, principalmente no período nocturno.

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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CONDUÇÃO INSEGURA
HERÓIS DA VIA

SIMÃO MILAGRES
MINISTÉRIO DO INTERIOR
ADMITE DÍVIDA

No trajecto da Mutamba até antes da
entrada para a Centralidade do Sequele
não há iluminação. Os motoristas que
transitam neste via são heróis.
Conduzir em Luanda, principalmente à
noite representa uma verdadeira
odisseia.

“A crise financeira que o país atravessa,
desde finais de 2014, afecta-nos a todos e o
Ministério do Interior, enquanto órgão da
Administração do Estado, não poderia, de
forma alguma, representar uma excepção
neste período menos bom”.

Arcângela Rodrigues

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO

DÍVIDA DE 13 MILHÕES
DE DÓLARES APAGA
SEMÁFOROS EM LUANDA

jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

falta de iluminação pública, em
quase toda extensão da cidade
de Luanda, já é um problema
crónico. Segundo fonte do Governo
Provincial, mais de 50 por cento da cidade está às escuras.
O roubo dos cabos de transportação
de energia e a vandalização dos postos
de iluminação pública estão entre as principais razões para este estado de coisas.
Na opinião de muitos, estas situações estão, intrinsecamente, associadas a inexistência de serviços de manutenção.
Com ou sem recursos, a verdade é que,
hoje, Luanda está transformada numa
cidade às escuras, como admitiu a fonte do Luanda, Jornal Metropolitano.
A escuridão retirou a cidade o brilho
que tinha. Especialistas, em trânsito rodoviário, acreditam que este facto seja
responsável de grande parte de acidentes no período nocturno e pelo aumento da criminalidade em algumas artérias.
Mais de 437 acidentes foram registados durante o primeiro trimestre de
2018, na província de Luanda, pelas mais
diversas razões, incluindo a falta de iluminação nas vias. De acordo com dados
avançados pela Polícia, 159 pessoas perderam a vida, na sequência destes acidentes e 333 outras ficaram feridas.
Na ronda nocturna que o Luanda,
Jornal Metropolitano, fez as zonas da
Samba, Rocha Pinto, Cacuaco, Via Expressa, Viana, Benfica, Patrice Lumumba, São Paulo, Congoleses, Patriota, o cenário que encontramos reflecte o estado actual das vias na nossa
capital: tudo às escuras!
O cenário na Estrada Nacional 230,
também conhecida como Avenida Deolinda Rodrigues ou estrada de Catete,
não difere muito das outras. Entretanto, esta via é considerada como uma
das mais importantes para quem circula em Luanda, servindo de escapatória para a maioria dos automobilistas, sobretudo para quem vive em Viana, nas centralidades e zonas adjacentes.
Devido a falta de iluminação na referida via, quem passa por lá, à noite, é
forçado a redobrar a atenção. O perigo
está permanentemente à espreita, tanto para o peão, como para o condutor.

A

INQUIETAÇÃO DOS
AUTOMOBILISTAS
Sónia Famoroso que vive em Viana e
frequentemente usa a Avenida Deolinda Rodrigues contou ao Luanda, Jornal Metropolitano, que todos os dias
morrem pessoas atropeladas naquela
via. Para ela, a falta de iluminação e a
negligência dos condutores e peões estão entre as principais causas.
João Fortunato vive em Cacuaco e
trabalha na zona da Mutamba. Há três
anos sofreu um acidente próximo da
praça de Artesanato, em Cacuaco, por
falta de iluminação. À reportagem do
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Uma dívida avaliada em cerca de 13 milhões de dólares norte-americanos, está a condicionar o funcionamento de grande parte dos semáforos na cidade
de Luanda.
De acordo com fontes a que o Luanda Jornal Metropolitano teve acesso, o Ministério do Interior deve,
desde 2017, 13 milhões de dólares, a Vlatacom, uma empresa Sérvia, contratada, no mesmo ano, para fazer a
gestão de parte dos semáforos em Luanda. “Por incumprimento da parte angolana, os técnicos abandonaram o país de regresso à Servia”, assegurou a fonte.
O Ministério do Interior admitiu a dívida. “A crise
financeira que o país atravessa, desde finais de 2014,
afecta-nos a todos e o Ministério do Interior, enquanto órgão da Administração do Estado, não poderia, de
forma alguma, representar uma excepção neste período
menos bom”, afirmou Simão Milagre, o director de comunicação institucional e imprensa da instituição.
Em Luanda, com excepção dos semáforos do Largo 1º de Maio e da Centralidade do Kilamba, a Vlatacom é, por contrato, a empresa responsável pela gestão de todos os semáforos.
A Odebrecht e empresas chineses, cujos nomes o
Luanda, Jornal Metropolitano, não conseguiu descortinar, fazem a gestão exclusiva, dos semáforos no largo 1º de Maio e no Kilamba, respectivamente.

DESMANDO O roubo dos cabos de transportação de energia tem sido uma constante
Luanda, Jornal Metropolitano, o con- porque foi recentemente inaugurado.
dutor revelou que embateu contra uma
“Depois da inauguração, o viaduto
viatura estacionada, deixando àquela to- esteve sempre iluminado, mas, de retalmente danificada. “Nesta zona os aci- pente, as luzes se apagaram e andamos
dentes são frequentes e os atropelamen- às escuras”, queixou-se.
tos são em maior número, porque os
Outro aspecto que o nosso interlopeões não utilizam as pedonais”, afirmou. cutor referiu foi a onda de assaltos que
Com as mesmas teses encontramos a falta de iluminação pública propícia.
José Filipe, morador na Centralidade do Descrevendo que os mesmos tornaramKilamba e trabalhador algures na Bai- se o prato do dia na zona do Golfe, senxa de Luanda. Este reclamou da falta de do as mulheres as principais vítimas.
iluminação pública nas ruas da sua zoAdão Domingos morador da Cenna de residência. “As ruas ficam as es- tralidade do Sequele disse que para checuras e muitas vezes não conseguimos gar a sua casa ou ao serviço percorre a
visualizar os obstáculos”, afirmou.
Avenida Deolinda Rodrigues, estrada
José Filipe disse ainda que quan- de Cacuaco e a Via Expressa.
do chove as condições complicam-se
“No trajecto da Mutamba até antes
mais, porque a chuva é praticamente da entrada para a Centralidade do Seimpossível visualizar os obstáculos.
quele não há iluminação. Os motorisO funcionário público sublinhou tas são heróis. Conduzir em Luanda,
que todos os dias ocorrem acidentes, principalmente à noite representa uma
por falta de iluminação.
verdadeira odisseia”, disse.
Na via do Golfe II, exemplificou, o
O morador do Sequele garantiu que
acesso que nos leva à Centralidade do todos os dias há acidentes na Via ExKilamba, são visíveis os sinais de aci- pressa, nas imediações da Brigada Esdentes no pavimento e nos lancis.
pecial de Trânsito (BET), onde existe
Por esta razão, José Filipe manifestou- uma vala de drenagem a céu aberto.
se preocupado e descontente com o “apa- “Quase sempre, as sextas, carros vão pagão” no viaduto do Camama, sobretudo rar à vala”, concluiu.

GESTÃO VOLTA AO GPL
As nossas fontes confirmaram esta transferência e anunciaram estar em curso negociações para o retorno destes serviços para o Governo Provincial de Luanda (GPL).
“Estamos actualmente a negociar o retorno destes serviços para o GPL e quando tivermos concluído o processo vamos preparar os cadernos de encargos para a realização do concurso público que vai
determinar a empresa que no futuro se encarregará
da futura gestão da rede de semáforos”, afirmaram
as nossas fontes.
Empresários angolanos ligados ao sector consideram, entretanto, uma grande exorbitância a dívidas
contraídas pelo Estado angolano para a gestão dos semáforos, em pouco mais de 200 curvas da nossa capital, quando em Angola existem empresas que o podem fazer por metade destes valores.
ANTÓNIO PIMENTA

KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

SEMÁFOROS Incumprimento condiciona funcionamento
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ANOMALIA
MINISTÉRIO DO INTERIOR
GERE SEMAFÓROS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UM INVESTIMENTO DE
BILHÕES DE KWANZAS

A gestão dos semáforos em Luanda é um
caso anormal. O Governo da Província
possui as infra-estruturas, mas é o
Ministério do Interior que gere, desde 2017,
através de um Decreto Presidencial.

“Segundos os cálculos artificiais, feitos
antes das Eleições Gerais de 2017, a
província precisava entre 300 milhões
a um bilhão de Kwanzas para repor a
iluminação pública nos principais
eixos viários”

OSVALDO DO AMARAL

AGOSTINHO NARCISO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Em entrevista ao Luanda, Jornal
Metropolitano, o director do
Gabinete Provincial dos Serviços
Técnicos e Infra-Estruturas do
Governo da Província de
Luanda, Osvaldo do Amaral,
assegurou que mais de 50 por
cento da rede de iluminação
pública em Luanda está fora de
serviço. A vandalização dos
postos, o roubo de fusíveis e de
cabos de electricidade representa, a grosso modo, a causa da
falta de iluminação nas ruas de
Luanda. Osvaldo do Amaral
revelou que, quando há acidentes que envolvem a destruição
de postos de electricidade, todo
um serviço de rede deixa de
funcionar. “O Governo Provincial não tem dinheiro para pagar
os operadores que intervêm
nesta área”, afirmou.

“Mais de 50% da rede
de iluminação pública em Luanda
está fora de serviço”
António Pimenta
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

O

grande problema da falta de
iluminação pública em Luanda reside na inexistência de
lâmpadas. É verdade?
O problema da iluminação pública
não se restringe apenas as lâmpadas.
Para além das lâmpadas, existem os
fusíveis, disjuntores e os armários.
Quanto é necessário para reposição
da iluminação pública em Luanda?
Segundo os cálculos artificiais, feitos
antes das Eleições Gerais de 2017, a
província precisava entre 300 milhões
a um bilhão de Kwanzas para repor
a iluminação pública nos principais
eixos viários.

Acha que se justifica o uso de
geradores para alimentar os postos
de iluminação pública?
Nós temos a mania das facilidades. Queremos sempre optar pelo mais fácil, ao
invés de optarmos por um trabalho
mais sério. Os geradores têm outros inconvenientes, como os problemas de
manutenção e do combustível.
O que se passa com os semáforos
em Luanda?
A gestão dos semáforos em Luanda
é um caso anormal. O Governo da
Província possui as infra-estruturas,
mas é o Ministério do Interior que gere, desde 2017, através de um Decreto Presidencial.
Esta transferência está na base da
disfuncionalidade dos semáforos?

A transferência pode ser vista como
uma das razões. Por outro lado, há também o problema de pagamentos. O Ministério do Interior não paga a empresa que fazia a gestão dos semáforos, a
Vlatacom, com quem tem uma dívida
avaliada em 13 milhões de dólares. A
empresa de direito sérvio aguentou até
uma certa altura. O Ministério do Interior não encontrava soluções para o
escalonamento da dívida. A empresa
abandonou os trabalhos.
Treze milhões de dólares?
Quando falamos em gestão de semáforos, não implica apenas as lâmpadas. Envolve uma vasta área de serviços, incluindo um sistema inteligente
de funcionamento, cuja gestão exige
outros gastos.
Até quando vamos continuar a ter

As receitais arrecadadas são
canalizadas para Conta Única do
Tesouro que, por sua vez, no estrito
respeito daquilo que são as políticas
macro de distribuição do Ministério das
Finanças, voltam para os cofres do
Governo da província. Esse é um
processo burocrático que leva algum
tempo e na maior parte dos casos, não
nos permite dar resposta, em tempo útil,
a certas situações. Para citar um
exemplo, temos ordens de saque de
Outubro e Novembro de 2017 que não
foram pagas até ao presente momento.
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FALTA DE RECURSOS
PARALISAM PROJECTOS

OSVALDO DO AMARAL
PLANO PARA MELHORAR
A QUALIDADE DE VIDA
“O Plano de Desenvolvimento Geral Metropolitano
de Luanda (PDGML) é o projecto que o Governo
tem para equacionar os problemas da cidade de
Luanda, em termos de desenvolvimento. Como
sabem, é o grande projecto que envolve tudo que
diz respeito ao desenvolvimento da nossa cidade”

Existe um projecto de reabilitação das vias
de Luanda com a Mota-Engil, para ser
executado em três fases que, entretanto,
não foi concluído devido à falta de
recursos. Fez-se a primeira e a segunda
fase, a terceira está no Tribunal de Contas
à espera de aprovação, desde 2016.

AGOSTINHO NARCISO | EDIÇÕES NOVEMBRO

problemas de semáforos na
província de Luanda?
Até o Governo pagar a dívida contraída junto da Vlatacom.
O que é feito com as receitas fiscais
arrecadadas?
As receitais arrecadadas são canalizadas para Conta Única do Tesouro que,
por sua vez, no estrito respeito daquilo que são as políticas macro de distribuição do Ministério das Finanças, voltam para os cofres do Governo da província. Esse é um processo burocrático
que leva algum tempo e na maior parte dos casos, não nos permite dar resposta, em tempo útil, a certas situações.
Para citar um exemplo, temos ordens
de saque de Outubro e Novembro de
2017 que não foram pagas até ao presente momento.
Quanto é arrecadado com a
cobrança de impostos?
Essa é uma área que transcende as minhas competências. Mas, por aquilo que
ouvi falar, as receitas arrecadadas não
são suficientes para cobrir as necessidades da província. Existem muitos problemas de invasão fiscal. Temos muitas empresas, e mesmo entidades, que
não pagam o fisco, que em situação normal, poderia bem funcionar como uma
das maiores fontes de receitas da província. Grande parte dos que pagam o
IPU pertencem ao círculo urbano da cidade, enquanto os que vivem nas zonas periurbana não pagam por várias
razões, com realce para a inexistência
de documentos dos imóveis e registo
de posse dos terrenos. Sem estes documentos, o cidadão não se sente na obrigação de pagar o IPU.
Quais são os principais problemas de
infra-estruturas que a nossa
província enfrenta?
O problema dos acessos consta entre os
grandes constrangimentos. Luanda cresceu da forma que cresceu, sem ter em
conta os acessos. As novas centralidades, ou “dormitórios como se diz”, foram construídas sem se ter em atenção
a mobilidade e o crescimento demográfico. Isto, na minha opinião, está na
origem dos engarrafamentos que se assistem hoje em quase todas as zonas da
cidade. Outros problemas têm que ver
com a instalação das linhas de fornecimento de água e energia eléctrica.
Que avaliação faz do crescimento
demográfico registado em Luanda?
Penso que faltou a presença do Estado
na organização dos espaços. Muitas vezes as administrações não têm técnicos
capazes e nem se preocupam muito
com o ordenamento do território.
Como o governo pensa resolver o
problema do crescimento
desordenado em Luanda?
Os bairros que surgiram de forma de-

GESTÃO Osvaldo do Amaral realçou que os gastos envolvidos na manutenção dos semáforos vãoalém da troca de lâmpadas
sordenada em Luanda terão que passar, numa perspectiva futura, por uma
espécie de requalificação para se resolver o problema da distribuição de
água, energia e a questão dos esgotos.
Este trabalho pode incluir a destruição de algumas casas para dar passagem as estradas e outros serviços.
Ao mesmo tempo, penso que as administrações devem trabalhar para
impedir que o cidadão continue a
construir em locais inapropriados.
Que soluções para os problemas
estruturantes da cidade de Luanda?
O Plano de Desenvolvimento Geral Metropolitano de Luanda (PDGML) é o
projecto que o Governo tem para equacionar os problemas da cidade de Luanda, em termos de desenvolvimento. Como sabem, é o grande projecto que envolve tudo que diz respeito ao
desenvolvimento da nossa cidade.
Quando é que o PDGML começa a ser
implementado?
Todas acções do Governo Provincial de
Luanda já estão a ser realizadas de acordo com o estabelecido no PDGML, apesar de ainda não estar a funcionar na sua
plenitude por falta de verbas.

Vistas assim as coisas, quais são as
atribuições dos administradores
municipais, comunais e distritais?
O papel dos administradores tem que
ver essencialmente com trabalhos administrativos. Organicamente não estão estruturados para elaboração de projectos de infra-estruturas para a construção, por exemplo, de casas.
Existe algum projecto em
perspectiva para a reabilitação das
vias terciárias em Luanda?
Temos um programa antigo, que nem
sei se este ano vamos conseguir dar início. Inicialmente, era um programa do
Ministério da Construção, posteriormente transferido para o governo da
província, mas sem a componente financeira, apesar de estar inscrito no Orçamento Geral do Estado.
Como é que estamos em termos de
saneamento básico a nível das novas
centralidades?
O problema de saneamento básico é
aquele que todos sabemos. Em algumas
centralidades temos problemas de drenagem das águas pluviais. São projectos que passaram por várias entidades.
Começaram pelo Gabinete de Recons-

trução Nacional, depois pela Sonip e agora para a Imogestin. Ao passarem por estas entidades, não houve o
acompanhamento necessário
para tratar das infra-estruturas externas e hoje estamos
com algumas dificuldades para resolver estas falhas. Não
por falta de projectos ou
que não saibamos o que temos de fazer. O problema
que se põe reside na falta
de valores para o fazer. Há
já algum tempo que o Ministério do Ordenamento
do Território e Habitação
tem na sua folha de investimentos a conclusão destas infra-estruturas externas, como a água, energia,
esgotos, até os acessos. Mas
a crise financeira que o país
atravessa inviabiliza a sua
implementação.
Não se pensou nestas
falhas antes da execução
destes projectos?
Os projectos foram desenvolvidos no âmbito dos in-

vestimentos da China e havia um pacote pré-definido
que deixou por fora as infraestruturas externas. O Executivo está actualmente à
procura de fundos internos
para fazer as infra-estruturas
externas, uma situação que
se vive quase em todo o país.
O problema do estado das
vias em Luanda continua a
representar um problema
para os automobilistas?
Temos um projecto de reabilitação das vias de Luanda com a Mota-Engil, para
ser executado em três fases
que, entretanto, não foi concluído devido à falta de recursos. Fez-se a primeira e a
segunda fase, a terceira está
no Tribunal de Contas à espera de aprovação, desde
2016. Esses trabalhos de reparação das vias, passeios,
esgotos, estão neste pacote
da Mota-Engil. Algumas empresas contratadas pelo GPL
recusam-se a trabalhar por
falta de pagamentos.
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ORIGEM DO NOME
“VITRONA” SURGIU DA
CRIAÇÃO DE VITELOS

SALVADOR JOÃO
SEM ASFALTO E POUCOS
CASOS DE ROUBO

O bairro “Vitrona” compreende uma pequena
localidade, do Distrito Urbano da Vila Verde, que,
nos últimos quinze anos, teve um crescimento
rápido. Surgido na década de 80, de acordo com
os munícipes, o nome “Vitrona” provém da
criação de vitelos no referido local.

“Se houvesse estradas asfaltadas, a realidade
seria outra. Por outro lado, dificilmente
temos casos de roubo e todos são da família.
Os jovens respeitam muito os idosos,
chamam-me avô, o que me deixa
muito contente”.

MEU BAIRRO

JOÃO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Vida no bairro Vitrona
marcada por diﬁculdades
João Pedro
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

carência de bens e serviços no
bairro “Vitrona”, localizado no
Distrito Urbano da Vila Verde,
município de Belas, dificulta a vida dos
moradores. Surgido na década de 80,
de acordo com os munícipes, o nome
“Vitrona” provém da criação de vitelos,
actividade realizada durante décadas.
Maria Fina André exibe o cartão de
vacina com a data de 28 de Março de
1978. Há 40 anos, quando o cartão foi
emitido, a idosa contava 28. Decorrido
este tempo, lembra com satisfação e saudade a forma como os jovens desfrutavam a vida no “Vitrona”.
“Eram bons tempos, meu filho, tínhamos água canalizada, alimentação
de qualidade e outros benefícios, mas

A

hoje a realidade aqui no bairro é outra”,
disse, pouco antes de convidar a equipa de reportagem a entrar no local onde reside e contar a sua versão sobre o
surgimento do bairro.
Maria Fina André diz que faz parte
do grupo dos primeiros moradores. Por
causa disso, ela e as outras senhoras foram convidadas a confeccionar comida
para os trabalhadores da Refinaria, que,
na época, colocavam tubos de canalização de água na zona envolvente ao
“Vitrona”. Só que, antes, foram sensibilizadas a apanhar vacina e submetidas a testes médicos.
Natural da província do Cuanza Sul,
Maria Fina André é originária de uma
família de camponeses. O vigor físico
que demonstra no trato com as plantações de milho e hortaliças, à volta de
casa, não deixa margens para dúvida
de que tem afinidades com o campo, de

onde saiu, na década de 60, levada pelos pais, com destino a Luanda.
“Postos em Luanda, o meu pai trabalhou na quinta do senhor Gomes,
português de nacionalidade e um antigo criador de gado. Ele sempre gostou de trabalhar e ensinou os filhos a
dar valor ao trabalho”, disse.
Tia Maria, como também é conhecida, disse que o senhor Gomes
criava muitas cabeças de gado. Sempre que os animais dessem à luz, os
recém-nascidos eram separados dos
adultos. O espaço destinado à criação dos “vitelos”, continuou, fica localizado onde hoje é o bairro, daí o
nome de “Vitrona”.
CRESCIMENTO HABITACIONAL
O bairro “Vitrona” compreende
uma pequena localidade, do Distrito
Urbano da Vila Verde, que, nos últimos

A vontade e determinação de estudar
e de ter uma profissão que possa no
futuro ajudar no bem-estar da
comunidade do “Vitrona” é o que dá
motivação aos adolescentes, para
percorrer longas distâncias. Por
exemplo, para chegar ao Tanque
Serra, podem levar uma hora. Muito
dificilmente os taxistas fazem o
trajecto até ao “Vitrona”. Quando,
eventualmente, decidem fazê-lo,
cobram, por cada passageiro, 400
Kwanzas.
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VENÂNCIO FERREIRA
DIFICULDADES NO ENSINO

UNIDADE SANITÁRIA
CUIDADOS MÉDICOS

“É complicado para os alunos seguirem o
plano de aulas elaborado pelo Ministério da
Educação, quando, semanalmente, têm um
número reduzido de aulas. Conseguimos até
entender que a falta de transporte dificulta a
movimentação dos professores, mas não
pode ser um hábito”.

Com um atendimento semanal, de
aproximadamente 60 pacientes, o
posto médico é a única unidade
sanitária no meio de cinco localidades.
Anteriormente, em caso de
enfermidade, os moradores optavam
pela medicina tradicional.

JOÃO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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15 anos, teve um crescimento rápido.
Possui uma escola de nove salas de aulas, que acolhe crianças da iniciação até
à 6ª classe.
A instituição escolar possui cinco
professores, que residem nos bairros
da Samba, Ramiros e no município do
Cazenga, sendo a falta de transporte o
principal motivo para faltarem vezes
sem conta ao compromisso.
Venâncio Ferreira, que tem dois filhos a estudar a 3ª classe, disse que os
alunos têm um rendimento escolar abaixo do esperado, porque, ao longo da
semana, os professores aparecem dois
ou três dias.
“É complicado para os alunos seguirem o plano de aulas elaborado pelo Ministério da Educação, quando, semanalmente, têm um número reduzido de aulas. Conseguimos até entender
que a falta de transporte dificulta a movimentação dos professores, mas não
pode ser um hábito”, defendeu o encarregado de educação, que, no bairro,
exerce a função de fiscal da Comissão
de Moradores.
Para estudar sem essas interrupções, alguns alunos são obrigados a
percorrer quatro a sete quilómetros,
com destino aos bairros vizinhos. A preferência dos estudantes da 7ª e 9ª classes tem recaído para os bairros Tanque
Serra e Quenguela.
A vontade e determinação de estudar e ter uma profissão que possa no futuro ajudar no bem-estar da
comunidade do “Vitrona” é o que
dá motivação aos adolescentes, para percorrer longas distâncias. Por
exemplo, para chegar ao Tanque Serra, podem levar uma hora. Muito dificilmente os taxistas fazem o trajecto até ao “Vitrona”. Quando, eventualmente, decidem fazê-lo, por cada
passageiro, chegam a cobrar o valor
de 400 Kwanzas.
SERVIÇOS DE SAÚDE
Com um atendimento semanal, de
aproximadamente 60 pacientes, o
posto médico constitui a única unidade sanitária no meio de cinco localidades. Anteriormente, os moradores recusavam-se a procurar pelos
serviços do posto médico. Em caso
de enfermidade, optavam pela medicina tradicional.
Recentemente, a sensibilização feita pela Comissão de Moradores, em
todas localidades e bairros vizinhos,
serviu para mostrar os benefícios dos
cuidados médicos. Diante da crise de
paludismo e de outras doenças, nesta época chuvosa, os moradores não
tiveram outra solução, senão aceitar
receber tratamentoaprender a confiar
a sua saúde na mão e sabedoria dos
quatro técnicos que o posto possui.
Desde o arranque da campanha
de vacinação, Soraia Palhares, técnica de saúde que tem dado o seu contributo, garantiu que todas as crian-

ENSINO As crianças têm baixo rendimento escolar
JOÃO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

COMÉRCIO Produtos do campo são vendidos em barracas

ANCIÃ Maria Fina André faz parte do grupo de antigos moradores do bairro

ACESSO DIFÍCIL E POUCO RECOMENDÁVEL
Circular de carro no “Vitrona” não é um exercício recomendável, sobretudo, para quem o faz de turismo. A estrada de terra batida e os
charcos de água ao longo da via há muito que assumiram o papel de
“inimigos” dos condutores.
O prejuízo que a via provoca às viaturas, naquela via, fala por si. Para
a maioria, a necessidade de prestar serviço de transporte de passageiros e de cargas, para ganhar "alguma coisa" tem sido determinante na decisão.
Para chegar ao “Vitrona”, é necessário percorrer a Zona Verde do Benfica e os bairros Canhanga e Tanque Serra. Ao longo do caminho, existem abundantes plantações de milho, pomares de mangueiras e de
cajueiros. Ao longo do trajecto, uma placa a indicar o empreendimento
turístico "Resort Díkilam" mostra que, aos poucos, os investimentos podem chegar ao “Vitrona”.
Enquanto caminhávamos na pequena vila, as crianças aproveitavam
o tempo livre para jogar à bola. Visivelmente emocionadas com a presença da equipa de reportagem, exteriorizavam a sua inocência, qua-

ças foram vacinadas. A moradora fala também dos partos realizados em
casa, entre o conjunto das grandes
dificuldades e critica o comportamento das mulheres, uma vez que
pouco têm contribuído na mudança
de atitude.

se exigindo que lhes fossem feitas algumas fotos. Neste exacto momento surge o tio Salvador João, de 82 anos de idade. Morador do Vitrona desde os anos 80, diz que as dificuldades no acesso impedem
que o desenvolvimento e o progresso cheguem ao bairro.
No entanto, concorda que, se houvesse estradas asfaltadas, a realidade seria outra.
Salvador João tem duas casas arrendadas, uma no bairro do Golf II e
a outra na Estalagem, mas prefere viver no Vitrona, por não suportar
o barulho da cidade.
“Dificilmente temos casos de roubo e todos são família. Os jovens respeitam muito os idosos, todos me chamam carinhosamente por avô,
o que me deixa muito contente”, disse.
Um olhar rápido ao bairro, é possível verificar que muito ainda precisa de ser mudado, principalmente na área do comércio. A existência
de apenas duas cantinas mostra que os moradores não têm muitas
opções, contentando-se com algumas bancadas que comercializam,
sobretudo, produtos do campo.

“Aqui, no posto, temos todas as
condições para ajudar as senhoras a
fazer o parto, mas nunca apareceu
aqui nenhuma”, enfatizou a técnica
de saúde.
Ao contrário do que é comum em
outros bairros de Luanda, o “Vitrona”

regista um baixo índice de
criminalidade. A esquadra
de Polícia mais próxima fica situada a cinco quilómetros, no bairro Tanque Serra, e muito dificilmente é
solicitada a intervir.

João da Luz, residente,
conta que recentemente jovens estranhos ao bairro
foram para lá com a intenção de roubar animais,
mas foram impedidos pelos moradores.
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QUOTIDIANO
JAIME SAMPAIO
TEMPO DE VIDA CADA
VEZ MAIS ENCURTADO
“O desconforto hormonal provocado pela
carga excessiva de emoções que o indivíduo
sofre num determinado congestionamento
pode levar ao envelhecimento físico e mental.
As pessoas estão sempre cansadas”.

Segunda-feira, 14 de Maio de 2018

MOBILIDADE
DESAFIO CONTÍNUO
A dor de cabeça e angústia de quem circula,
diariamente, pelas estradas da capital, são
agravadas por algumas obras em execução
em certos troços e pela degradação de outros
tantos lugares. Para os automobilistas tem sido
um grande desafio circular em Luanda.
A solução para tais constrangimentos tarda.

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

RISCO PARA AUTOMOBILISTAS

Congestionamento
afecta saúde pública
O desafio para quem percorre diariamente mais de 30 quilómetros de casa para cidade e
vice-versa é cada vez maior, sobretudo para os funcionários públicos que têm de chegar
cedo ao centro da cidade.A angústia diária é agravada por algumas obras que são realizadas
em certos troços e pela degradação de outros tantos.

Helma Reis
jornal.luanda@ediçõesnovembro.co.ao

ircular pelas estradas de
Luanda tem sido uma verdadeira dor de cabeça para
muitos automobilistas e passageiros, devido aos constantes engarrafamentos. A angústia diária é
agravada por algumas obras que são
realizadas em certos troços e pela

C

degradação de outros tantos. A consequência para a saúde de quem
percorre diariamente mais de 30 quilómetros de casa para cidade e vice-versa é cada vez maior, sobretudo para os funcionários públicos
que têm de chegar cedo ao centro
da cidade. É um grande desafio.
Deolinda Pascoal é funcionária
pública e disse que para chegar cedo ao local de trabalho tem de madrugar todos os dias. Este foi o mé-

todo que encontrou para evitar as
longas filas de trânsito no período
da manhã. “Infelizmente o mesmo
método não se aplica a hora de voltar para casa. Porque saio sempre
um pouco além das 15 horas e a esta altura já enfrento muito trânsito,
o que me deixa sempre agitada, primeiro pelas longas filas e a falta de
uma via que sirva de escape e segundo pela incompreensão dos outros automobilistas”, explicou.

Aos 30 anos, Deolinda
disse ainda compreender
o estado de stress de muitos motoristas causado pelos engarrafamentos. “Peço sempre a Deus para me
dar forças para suportar
o trânsito e as provocações de muitos. Estamos
sempre a descontar no outro os efeitos do stress, atitude que por sinal acaba

prejudicando a nossa saúde”, lembrou. Neste anda
e pára que é o congestionamento no trânsito, Joaquim Cassule contraiu
problemas na coluna. Aos
41 anos garante que não
tem sido fácil enfrentar o
trânsito diariamente. Hoje sente que o seu tempo
de vida esta cada vez mais
reduzido dado ao “calvá-

QUOTIDIANO
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ALÉM PANZO
FALTA PESQUISA

FREDERICO BAPTISTA
DESCENTRALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

“Não existe um estudo no país sobre o
tempo que o automobilista gasta dentro
do carro. Noutros países há estudos que
afirmam que a exposição ao
engarrafamento, mexe com a estrutura
psicológica da pessoa. Estes aspectos
causam efeitos negativos à saúde”.

“As empresas devem começar a pensar na
descentralização dos seus serviços para
facilitar a vida da instituição e do
trabalhador, pois este não terá de madrugar
para chegar ao de trabalho e poderá prestar
um serviço de qualidade”.

rio” chamado engarrafamento.
“Todos os dias faço duas horas
para chegar à casa e acredito que
esta exposição diária a um clima
quente não tem como não provocar problemas graves de saúde
quer aos motoristas como aos passageiros”, reforçou.
CONSEQUÊNCIAS
O médico psiquiatra Jaime Sampaio acredita que o congestionamento de carros numa determinada via onde se circula diariamente pode ser visto, também
como preocupação de saúde pública, por criar dificuldades à vida de todos, peão, automobilista
e passageiro.
Este constrangimento, defendeu o médico, dá lugar a um processo denominado biopsicossocial,
onde os aspectos biológicos desencadeiam consequências físicas.
“O peão sofre quando há um grande congestionamento numa determinada via, isto é tem dificuldade em fazer a travessia para o
outro lado da estrada e corre o risco de ser atropelado”, lembrou.
Os automobilistas também podem ser vítimas, pois durante o
engarrafamento podem ter dificuldades quanto a sua postura,
porque ficam sentados por horas.
Isso cria dores, cãibras e problemas nas articulações.
O ar condicionado, usado por
um longo período de espera, pode criar problemas respiratórios.
Para o médico Jaime Sampaio,
um passageiro que esteja a ser
transportado num táxi, ou num autocarro sem condições adequadas
para se acomodar numa viagem
de Viana ao centro da cidade, ou
de Cacuaco à cidade, durante duas
ou três horas, corre o risco de contrair uma tuberculose, porque o
tempo que fica dentro da viatura,
respira o mesmo ar que os demais.
Outro problema é a viagem feita em pé, o que pode provocar
uma hipertensão ortostática, tonturas, ou edemas de postura.
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ANSIEDADE ESTÁTICA
ENGARRAFAMENTOS TEM CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS NEGATIVAS
O Sociólogo Além Panzo considerou que são incalculáveis as consequências sociais do congestionamento no trânsito, em Luanda, por falta de
estruturas para mitigar este problema.
Em declarações ao Luanda, Jornal Metropolitano, o cientista social sublinhou que, do ponto
de vista social, o congestionamento conduz há vários efeitos negativos. O facto do trabalhador não
chegar atempadamente ao serviço, acaba por influenciar directamente na produtividade da empresa. “O acordar cedo para evitar o engarrafamento
pode contribuir para que o trabalhador não se dedique do ponto de vista físico, a 100 por cento à
empresa”, acrescentou.
O engarrafamento acontece em dois momentos: na ida ao serviço ou à escola e no regresso
à casa. De acordo com Além Panzo, este aspecto
afecta, directamente, no rendimento escolar das
crianças e jovens que ficam cansados e com o sono sacrificado. O que propicia a evasão escolar, a
formação de profissionais e produtividade do país.
Além Panzo lamentou o facto de não existir um
estudo que define quanto tempo o automobilista gasta, todos os dias, no interior do carro.
“Hoje há estudos que afirmam que a exposição
que temos no engarrafamento, mexe com a estrutura psicológica da pessoa, fora a cidade que
também é muito agitada. Estes aspectos causam
efeitos negativos à saúde”, lembrou.

O sociólogo disse ainda que o engarrafamento diminui a qualidade de vida das pessoas,
porque estão constantemente a acordar muito cedo, atropelando às 8 horas de sono. Esta situação
acaba por prejudicar a relação familiar. “Hoje falamos muito em famílias desestruturadas isto, porque muitos de nós chegamos tarde à casa e acabamos por perder a oportunidade de influenciar
positivamente na educação dos filhos, o que prejudica a união familiar”, alertou.
VIOLÊNCIA
Além Panzo lembrou da necessidade de criarem-se políticas que permitam maior fluidez no
trânsito, sobretudo nas horas de ponta. “As vias
secundárias e terciárias também devem ser repensadas de modo a proporcionarem melhor circulação aos automobilistas, peões e passageiros.
O aglomerado de viaturas e o trânsito bastante
lento, nas principais vias, facilitam a acção de marginais. Segundo o sociólogo, essa lentidão está
directamente ligada ao número elevado dos crimes de sequestros. “Temos verificado que, devido ao engarrafamento as paragens ficam totalmente cheias, o que obriga muitas pessoas a
caminhar longas distâncias a pé, muitas vezes,
em ruas escuras e com o risco das mesmas serem assaltadas ou mesmo violentadas”, sublinhou.
HR
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IMPACTO NEGATIVO NA RENDA FAMILIAR
Para o economista Frederico Baptista, o congestionamento é um problema que precisa ser equacionado pelo governo, porque o impacto
social e económico é descomunal.
O fluxo de trânsito que se verifica em Luanda, por ser o centro económico-financeiro, acaba por criar estrangulamento, diminuindo o nível de produtividade do trabalhador público e privado.
“Com o congestionamento muitas pessoas acabam por chegar tarde ao seu local de trabalho, levando sempre falta à entrada”, sublinhou.
Frederico Baptista lembrou que a ansiedade e o stress diminuem
o nível de concentração para a execução de um trabalho com qualidade, porque as empresas não beneficiam o suficiente das horas de
trabalho dos funcionários.

O economista explica que as famílias perdem em função do número de faltas, que depois reflectem-se no rendimento mensal do trabalhador, criando assim um impacto negativo na renda das famílias.
Outro impacto negativo é a nível do desemprego, porque o trânsito provoca determinadas patologias, como frustração, depressão e
outras que faz com que o funcionário deixe de ir ao trabalho, perigando assim a sua vaga. “As empresas deveriam começar a pensar na descentralização dos seus serviços a todos os níveis para facilitar a vida do
trabalhador, porque não terá que madrugar para chegar cedo ao local
de trabalho e ainda poderá prestar um serviço com qualidade”, referiu
Frederico Baptista que apelou as empresas a investirem nos municíHR
pios e distritos.

O stress adquirido ao longo do trânsito pode dar lugar a má reacção de alguns condutores ou ao inibismo para
os que se sentirem incapazes de fugir
ao mesmo. Os que tem uma reacção
imediata tendem a criar outras filas e
vão buzinando. “Esta é a reacção típica
de um indivíduo ansioso para chegar
cedo ao local de trabalho, ou a um compromisso”, esclareceu Jaime Sampaio.
Porém, adiantou o especialista, a pessoa propensa à inibição mantém-se estática e começa a criar condições emocionais como uma ansiedade estática.
Geralmente, tende a ficar quieto e apavorado. “Hoje o que acontece é que as
pessoas stressadas acabam por se refugiar na compra de produtos ao longo da via. Muitas vezes sem necessidade.
Em muitos casos, estas pessoas não conseguem sair de casa no dia seguinte para trabalhar devido a exaustão. Depois
começam a surgir outras consequências como a depressão”, alertou.
Estas situações psicológicas, destacou o médico, acabam por derrubar
o indivíduo que vai tendo dores de cabeça, irritações constantes e dificuldade para dormir. No final pode chegar
mesmo a ter lapsos de memória.
“O desconforto hormonal provocado pela carga excessiva de emoções que
o indivíduo leva num determinado congestionamento, pode levar ao envelhecimento físico e mental. As pessoas
com 50 anos que vivem na periferia e
têm de chegar até ao centro da cidade
têm o tempo de vida cada vez mais encurtado, porque estão sempre cansadas, stressadas ou acometidas por outras patologias”, relatou. Jaime Sampaio
pede a estes para que tentem relaxar
mais durante os engarrafamentos. Chamou ainda à atenção para pequenas soluções como ouvir música e fazer exercícios ou caminhar sempre que chegarem em suas casas.
ASPECTO SOCIAL
Jaime Sampaio afirmou ainda que
existe um grau elevado de absentismo
nos locais de trabalho. “Porque as pessoas que residem em zonas distantes
do centro da cidade, se não madrugarem,, acabam por ter dificuldade para
chegar. Às vezes chegam tarde e acabam por atender mal o público”, lamentou. O médico sugere também que
uma das condições para diminuição dos
congestionamentos seria as empresas expandirem os seus serviços a todos os municípios da capital ou se criar condições
para os autocarros chegarem até à periferia. Para o médico é preciso continuar
apostar na promoção da saúde pública. “O uso excessivo do carro pessoal
deixa as pessoas exaustas, por isso é importante começar a criar o hábito de andar a pé, ou de bicicleta”, apelou.
HR
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
MUITOS ALUNOS INSCRITOS
A Casa da Cultura Njinga Mbande recebe mais de
100 alunos por dia, divididos em diferentes ciclos
de formação. Tem como propósito uma política
de integração, com preços condizentes às
condições da comunidade, podendo assim
estar ao alcance de famílias mais carentes
do Distrito Urbano do Rangel.

CASA DA CULTURA NJINGA MBANDE

PATRÍCIA FARIA
MUDAR COMPORTAMENTOS
E MENTALIDADES
“São dois anos de desafios, a tentar moldar
comportamentos e mentalidades.
A existência da casa ajuda a combater a ideia
de que a cultura feita com qualidade
é prioridade dos bairros elitistas de Luanda,
mormente na baixa da cidade”.

EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Dois anos em defesa do Rangel
Situada exactamente na C5 de cima, o local possui seis salas de aulas, sendo duas para aulas de fotografia e música,
uma oficina de arte, uma pequena sala de exposição, biblioteca, sala de convívio e um acolhedor auditório.

Matadi Makola
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

ntre bares, roulottes e lanchonetes, cuja maior razão de existirem é a venda de bebidas e hambúrgueres, há quem possa confundir
a estrutura com uma mansão de qualquer individualidade afortunada da
C5. A desconfiança só é verdadeiramente sanada quando visionamos a
estátua da Rainha Njinga colocada à
entrada do centro. Do outro lado da
rua, os conhecidos “prédios dos cubanos” continuam a sua perenidade.
Construída de raiz, é uma vivenda
com acabamentos de primeira qualidade. De facto, não é mera falácia de
Patrícia Faria, a directora, e tampouco
está a “puxar a brasa para a sua sardinha”, quando se manifesta orgulhosa
ao destacar as vantagens que a Casa da
Cultura Njinga Mbande oferece hoje
para a comunidade do Rangel. Situada

E

exactamente na C5 de cima, possui seis
salas de aulas, entre as quais duas especificamente para aulas de fotografia
e música, uma oficina de arte, uma pequena sala de exposição, a biblioteca
Manuel Pedro Pacavira, uma sala de
convívio e o acolhedor auditório.
Para Patrícia Faria, são dois anos de
desafios, a tentar moldar comportamentos e mentalidades. Grosso modo,
a existência da Casa ajuda a combater
a ideia de que a cultura feita com qualidade é prioridade dos bairros elitistas
de Luanda, mormente na baixa da cidade, onde imperavam casas tradicionais como o Cine Teatro Avenida, Cine
Teatro Nacional e outros.
“Fazer cultura ai era sinónimo de
inserção num meio elitista, espaço fino
e de gente fina, o mesmo sentido que é
atribuido hoje ao Talatona”, aponta.
Porém, continua a directora, quando alguém ouve falar que vai a um evento no Rangel, aterroriza-se logo, porque
a ideia que se tem é que nos bairros pe-

riféricos estamos sujeitos a incómodos
e que ir assistir a uma peça de teatro
“não é chique e não é fino”.
Por outro lado, considera possível
fazer-se hoje alteração deste paradigma “mal construído e contraditório”,
se tivermos em conta que muito do que
se tem de cultura tem as suas origens
nos bairros periféricos.
E justifica: “Tudo começou aqui na
periferia. Grandes governantes, políticos, vieram do Rangel, que também é
um berço do Semba, com figuras destacadas natas deste bairro”.
Entretanto, observa que as mesmas
foram tão convincentes a ponto de conquistarem toda uma cidade e o próprio
país, mas se esqueceram da sua matriz
cultural, atribuindo mais importância
a outros ambientes, um pouco a jeito
do que se costuma dizer que “os santos de casa não fazem milagres”.
“Conseguiram passar toda uma
angolanidade, mas vir para aqui, de
onde saíram, tornou-se para muitas

Muitas bandas e distintas estrelas
da música angolana já pisaram no palco
da Casa da Cultura Njinga Mbande,
desde Ângela Ferrão, Gabriel Tchiema,
Toty Samed e Duo Canhoto.
Pessoalmente, Patrícia Faria acha
que a sua sensibilidade para arte a tem
levado a tomar a peito este projecto.
“Nós só cuidamos de uma ferida
quando elas nos dói”.
O espaço tem uma gestão integrada,
onde todos podem opinar e, acima tudo,
assevera ser uma pessoa aberta a sugestões,
porque “é preciso pensar em conjunto.
A voz poderosa de Ndaka Yo Wini será a
próxima sugestão, a ser apresentada
já no dia 25 de Maio.
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ARTUR ADRIANO
MERECIDO TRIBUTO

FRANCISCO DOMINGOS
ABERTURA DE MAIS
ESPAÇOS DE LAZER

Foi na noite do dia 27 de Abril que uma
plêiade de músicos, à que se juntaram
também os cartoonistas Lindomar e
Olímpio, animou a tertúlia
comemorativa aos dois anos de
existência da Casa Njinga Mbande,
com uma homenagem a Artur Adriano.

“Sentimos que tínhamos aquele vazio, mas já
temos espaço para fazer o bairro sonante.
Mas só uma casa não satisfaz na totalidade
as necessidades do Rangel, que, em tempos
idos, já teve várias casas de cultura, à época
chamadas de centros sociais e culturais”.

pessoas sinónimo de retrocesso”, acusa. Patrícia encoraja o regresso dos filhos “pródigos do Rangel”, adiantando que já tem uma estrutura que nada
deve às demais casas que existem na cidade capital. Na verdade, como reforça, até suplanta.
Conservar a estrutura é uma prioridade de primeira ordem que não escapa à “lupa” de Patrícia, sempre atenta a tudo, preocupada até mesmo com
a forma como as pessoas devem estar
apresentadas quando frequentam a
casa. Para ela, não se trata apenas de
quebrar este paradigma, mas também
abraçar o desafio de educar e proporcionar um ambiente cívico, que iniba
a ideia de que “é nosso e podemos ir
de chinela”, quando seriam estes, os
do Rangel, os primeiros a valorizar e
preservar o espaço.
“Os do bairro tendem a acordar muito tarde para os fenómenos culturais
que acontecem na Casa da Cultura, visto que uma boa parte que aqui acorre
não é do Rangel”, adinta, desejosa de
que os moradores circunvizinhos apareçam mais vezes nas actividades.
MAIS DE 100 ALUNOS POR DIA
A casa recebe mais de 100 alunos por
dia, divididos em diferentes ciclos de
formação. Busca como propósito uma
política de integração, com preços condizentes às condições da comunidade,
podendo assim estar ao alcance de famílias mais carentes.
“Muitas das vezes, quando alguém
não tem possibilidade de pagar, baixamos os preços de dois para três mil
kwanzas por curso. Os cursos técnicoprofissionais, que ajudam no acesso ao
emprego, chegam a custar um pouco
mais de 1.500 Kwanzas. Não temos fins
lucrativos, pretendemos apenas auxiliar a comunidade”, informa Patrícia.
Entretanto, não são os números que
mais lhe dão satisfação. É, sobretudo,
conseguir capturar um outro olhar diferente sobre o Rangel, que considera
“o ganho maior”.
“Estamos a dinamizar a comunidade e não só, porque já temos teatro todos os domingos e shows musicais periodicamente, bem como palestras e exposição de artes plásticas”, explica.
É nas exposições de artes plásticas
que se verificam “cenas inusitadas”,
sendo a mais comum a demonstração
de grande admiração da parte de algumas crianças que nunca viram um
quadro. A primeira aconteceu faz um
ano e tinha como público alvo os alunos do I e II Ciclo de escolas das redondezas. Em Setembro, voltaram a
realizar “Celebrando Neto” e assim
aconteceu. Algumas crianças, atiçadas
pela curiosidade, chegaram mesmo a
apalpar os quadros, longe de saberem
que não se faz.
“Nós temos que estar ao lado, para ensinar que não se pode mexer
nem riscar com a unha. Para estas

crianças, é tudo um processo de
aprendizagem ”, acresce.
A exibição de filmes e palestras
são das actividades rotineiras da Casa de Cultura Njinga Mbande, uma
forma que Patrícia encontrou para
tirar as pessoas de casa, “roubá-las”
das redes sociais e chamá-las para
a vida real, que inclui este intercâmbio cultural. Por exemplo, no
dia 24 de Abril, foi exibido o filme
biográfico de Lourdes Van-Dúnem,
“A Gaivota”, do realizador Nguxi
dos Santos. A apresentação foi antecedida da palestra motivacional
do “coach” Marco Victor, subordinada ao tema “Transforme Talento
em Dinheiro”. O auditório foi pequeno para acolher dezenas de seguidores de Marco Victor, uma das
figuras angolanas mais requisitadas
nesta área do saber. Marco propôsse a voltar mais vezes, ainda nos
próximos meses, para proferir mais
palestras com entradas gratuitas.
Muitas bandas e distintas estrelas
da música angolana já pisaram o palco
da Njinga Mbande, desde Ângela Ferrão, Gabriel Tchiema, Toty Samed e Duo
Canhoto. Pessoalmente, Patrícia acha
que a sua sensibilidade para arte a tem
levado a tomar a peito este projecto.
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“Nós só cuidamos de uma ferida quando elas nos dói”. O espaço tem uma gestão integrada, onde todos podem opinar e, acima de tudo, assevera Patrícia
Faria, que se considera uma pessoa aberta a sugestões. “É preciso pensar em conjunto”, conclui. A voz poderosa de Ndaka Yo Wiñi será a próxima sugestão, a
ser apresentada já no dia 25 de Maio.

É nas exposições de artes
plásticas que se verificam
“cenas inusitadas”, sendo
a mais comum a
demonstração de grande
admiração de parte de
algumas crianças que
nunca sequer viram um
quadro. A primeira
aconteceu faz um ano e
tinha como público alvo
os alunos do I e II Ciclo
de escolas das
redondezas.
ANIVERSÁRIO Viúva do homenageado durante o corte do bolo

HOMENAGEM A ARTUR ADRIANO
ARTUR ADRIANO é um dos filhos queridos do Rangel. Foi na noite
do dia 27 de Abril que uma plêiade de artistas, músicos, à que se juntaram também os cartoonistas Lindomar e Olímpio, animou a tertúlia
comemorativa aos dois anos de existência da casa. Patrícia, com toda
a sua irreverência em palco, abriu o espectáculo, interpretando irrepreensivelmente o tema “Kalunga”. Santos Júnior teve a incumbência
de interpretar o imortal “Belita”, enquanto que Kueno Aionda não só foi
feliz ao cantar “Povo com Neto”, como também teve tempo para tirar
da cartola a sua indefensável “Tu Vives em Mim”. Kamba dya Muenho
destilou do hungo a deleitosa “Antonica”. No coro de vozes que se prestou para tecer considerações a Artur Adriano, os seu filhos foram unânimes em lembrá-lo como “um bom pai”. Já Calabeto recordou Artur
Adriano como um antigo “craque no futebol”, equanto que a viúva, por
sua vez, tem-no como um “homem dedicado à família”.
Para Francisco Domingos, administrador do Distrito Urbano do Rangel, são dois anos que merecem aplausos, por estar à vista que a Casa da Cultura do Rangel tem estado a dar passos certos,: Não se coibiu de pedir que continuem com mais homenagens, não só a figuras
que já partiram para o além, mas também a pessoas vivas, tendo como exemplo imediato e incontornável “kota” Lamartine, que se fez presente na homenagem.
“Os filhos do Rangel e todos que tocaram no N´gola Cine, que já
foi chamado de “Tribunal da Música Angolana”, devem ser citados. Sentimos que tínhamos aquele vazio, mas já temos espaço para fazer o
bairro sonante”, argumenta o administrador. Reconhece que só uma
casa não satisfaz na totalidade as necessidades do distrito, apontando
que, em tempos idos, já tiveram no Rangel várias casas de cultura, à
época chamadas de centros sociais e culturais.
“Tem de haver mais espaços, para que a gente da Precol e do bairro mítico do Marçal não precisem de vir para aqui. A luta é termos mais
espaços como este”, almeja.
O maestro Ditumba Camunga levou a sua orquestra ao convívio,
saindo dali contente por avançar contactos que possibilitarão a criação de uma orquestra do Rangel, tendo tudo alinhavado para a sua-

concretização. Dos bons momentos de música, salienta-se a resposta
espontânea ao desafio, levantado por um dos presentes, de também
tocar um kuduro. O que parecia ser pouco provável aconteceu, quando os meninos conseguiram “espremer” os violinos a ponto de produzirem o tema “Arroz com Feijão”, do Elenco da Paz, para grande aplauso de uma plateia do Rangel, zona de eleição de muitos cultores do género, não sendo em vão que Puto Lilas terá encetado em álbum a celebrada “Defesa do Rangel”.
“Nós improvisamos na hora. Já estamos habituados a trabalhar com
partituras musicais. Não nos é assim tão difícil. O Kuduro é nosso. Nós
podemos fazer um Kuduro clássico, não há problema nenhum”, reveMM
lou o maestro.
CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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EMPREENDEDORISMO
PERDA DA MULHER
DOIS ANOS PARADO
A morte da esposa deixou-o sem
ânimo, sequer para trabalhar, fechou
a oficina por dois anos. Já não
acreditava em quase nada, muito
menos, que pudesse ser amado por
uma outra mulher. Anos depois refez
a sua vida conjugal.

Segunda-feira, 14 de Maio de 2018

LÚCIO KOMBO
FALTAM RAMPAS
E ELEVADORES
“Aqui, ainda não há condições reais para
um deficiente se locomover. Nos outros
países, sim, há rampas e todas outras
facilidades. Há instituições que não
consigo contactar directamente, porque
não tenho como chegar até elas”.

BATALHADOR

Lúcio Kombo ergueu-se
em cadeira de rodas
Rosalina Mateta
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

úcio Kombo é electro bobinador.
Em 1997, foi vítima de disparos
de arma de fogo. Uma das balas
afectou-lhe a medula e deixou-o paraplégico. Em cadeira de roda, pensou:
“ a minha vida acabou”. Entre o desespero e o inconformismo, havia uma
família para sustentar. Lúcio teve que
nascer de novo. Ergueu-se mesmo em
cadeira de rodas.
Portador de deficiência, a vítima teve de reajustar a sua vida ao meio “hostil”, que não lhe garantia acessibilidade,
nem pensão vitalícia. Teve, então, de se
readaptar à nova condição, pois, apesar
da tragédia que se instalou em sua vida, Lúcio Kombo tinha esposa e sete filhos para cuidar, alimentar e instruir.

L

“... Pensei: tenho família e preciso
de alimentar os meus…Temos de fazer
sacrifício. A deficiência não nos impede de ter o cérebro a funcionar. Quando nos acontece uma tragédia como essa, temos de ter sangue frio. Fazer esforço para desenrascar a nossa vida.
Porque podem dar-nos ajuda, mas haverá um dia em que não nos darão, por
alguma razão. Depois, ficamos por nossa conta…”, argumentou Lúcio.
Dois anos depois do tratamento e
convalescença, voltou ao trabalho. Continuou na profissão que aprendeu em
1969. Na sua oficina de electro- bobinagem, teve de fazer adaptações profundas, para garantir a sua mobilidade.
“Depois de muito tempo, tive de readaptar tudo na minha vida, particularmente, na oficina. Fiz uma rampa. Depois de muito tempo, tive de pensar em
como subir ao escritório que fica na parte de cima. Com ajuda de outros, fiz
um elevador mecânico (tipo monta-cargas). Instalei microfones em todos os
compartimentos, para que, a partir do
meu escritório, pudesse comunicar-me
com o pessoal”, contou.
Ainda alargou algumas portas para que circulasse livremente. Criadas as
condições, com
a ajuda de
sua in-

separável cadeira de rodas, Lúcio Kombo e sua equipa redobraram esforços
no trabalho. Em 2005, teve lucros suficientes para importar matéria-prima, o
que lhe permitiu atender a mais solici-

tações. Com o lucro, comprou
uma carrinha, agora avariada, que o transportava de casa, no Panguila, para o trabalho, em Luanda, na rua Rainha Ginga e vice-versa.
REVÉS NA VIDA DE LÚCIO
Lúcio Kombo era um pequeno empresário, mas bem
sucedido. Em 1987, deixou
de ser empregado e abriu a
sua primeira oficina, no bairro S. Paulo. Em 1990, instalou-se na Baixa da capital.
Quanto tudo se encaminhava para melhor, dá-se uma
sucessão de tragédias na sua
vida. Em 1996, o apartamento que tinha, num dos
prédios do bairro Coqueiros,
incendiou-se. No ano seguinte, sofreu disparos à queima-roupa que o deixaram paraplégico. Ficou dois anos
sem tratamento medico eficaz por falta de transporte.
“Nesta altura pensei que
a minha vida tinha acabado.
Mas, como já disse, tive que
me levantar por causa da minha família que dependia de
mim. As dificuldades existem desde o aparecimento
do homem. Não é por sermos deficientes físicos que
devemos ficar parados.
Quando nos acontece um desastre desses, devemos ter
sangue frio, paciência e coragem para enfrentar as
dificuldades do dia-à-dia.
Foi este espírito que me
motivou. Enquanto temos vida, devemos
ter esperança. Quando cair, levante-se.
A Bíblia diz: 'comereis do teu suor'... ”,
afirmou Lúcio, em jeito de incentivo às pessoas deficientes.
DISCRIMINAÇÃO
Se, por um lado, Lúcio
Kombo sente-se um vencedor, por outro, nota que
há muita discriminação contra a pessoa portadora de deficiência física.
“Aqui, ainda não há condições reais para um deficiente se locomover. Nos outros países, sim, há rampas

e todas outras facilidades para nós. Há instituições que
não consigo contactar directamente, porque não tenho
como chegar até elas, por falta de rampas ou elevadores…”, queixou-se
Senhor Lúcio observou
que a insensibilidade para
com a situação dos deficientes físicos estende-se a muitos sectores. Lamentou a postura do INAPEM e do BPC,
duas instituições que, sem
sucesso, recorreu para solicitar crédito bancário.
“Desde 2013 que tenho
este certificado do INAPEM,
que me garantia um crédito,
mas até hoje nada consegui.
Já venho a tentar há muito
tempo. Também já recorri
ao BPC, mas, até agora, não
recebi qualquer sinal. Preciso de apoios para comprar
matéria-prima. Penso que devia haver a abertura de uma
linha de crédito para deficientes, com modalidades de
pagamento diferentes: curto,
médio e longo prazo. Claro
que antes deveria ser vista a
capacidade de cada um cobrir a dívida …”, sugeriu.
O clamor de Lúcio Kombo tem a ver com a quebra
da reserva de matéria-prima
na sua oficina. De tal modo
que já reuniu com os seus sete trabalhadores para os advertir sobre dias mais difíceis
que se avizinham. Afinal há
salário de sete empregados
a pagar e o compromisso de,
na firma, garantir-lhes o pequeno-almoço, gratuito, e o
almoço, sendo que, para esta refeição, desconta-se três
mil Kwanzas da mensalidade de cada um.
Para minimizar as dificuldades pelas quais tem
passado, Lúcio Kombo tenciona, brevemente, dedicarse à formação em electro bobinagem para pessoas singulares ou colectivas. Neste
leque, incluiu as escolas politécnicas públicas, privadas
e recém-formados em engenharia electromecânica,
que precisem de aliar a teoria à prática. Afinal há que
se reerguer.
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VICTOR MANUEL
MUNICÍPIO DO K.KIAXI

MARIA DOS SANTOS
DISTRITO DA INGOMBOTA

“

Gostaria que os novos administradores,
recentemente nomeados, trabalhassem
mais para a melhoria das vias secundárias,
do saneamento básico, saúde e para o
aumento de salas de aulas. É necessário e
urgente que os gestores públicos saibam
ouvir e respeitar as opiniões dos munícipes,
dado que somos nós os mais lesados.

Independentemente de quem esteja à
frente das administrações,
particularmente na localidade onde
resido, espero melhorias do quadro actual
que não é dos melhores. Nós, os
munícipes, enfrentamos muitos
problemas, mas o número reduzido de
escolas públicas deixa-me aborrecida.

“

”

”

NOMEAÇÕES

MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

Saneamento
e combate
à criminalidade

na lista das
prioridades
SEIS MESES DEPOIS de assumir o cargo
de governador da província de Luanda,
Adriano Mendes de Carvalho empossou novos administradores municipais e distritais,
directores provinciais, assessores e responsáveis de gabinetes.
Na cerimónia de tomada de posse dos
novos membros, no salão nobre do Governo Provincial de Luanda, o governador deixou vincado o desejo de que às ex-

periências trazidas pelos novos quadros
sirvam de ajuda para se ultrapassar os difíceis desafios que a função e situação actual lhes impõem. Adriano Mendes de Carvalho garantiu tudo fazer no sentido de
trabalhar de mãos dadas com os recémnomeados, a fim de auscultar os problemas das populações e agir em conformidade, para se encontrar as melhores soluções dos munícipes.

Na ocasião, tomaram posse Maria Antónia Nelumba, no cargo de presidente da Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, os novos administradores municipais de
Viana, André Soma, de Talatona, N’Jila da
Conceição de Carvalho, e do Icolo e Bengo,
Novito Agostinho Pedro.
Na mesma senda, Ginga Tchinhuka Tuta foi
empossada como administradora municipal adjunta para o Sector Político e Social de Viana, An-

tónio Fiel Didi, administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, Afonso Antas Miguel, assessor técnico do gabinete do vice-governador
Provincial de Luanda para o Sector Económico,
e Pedro Neves Cahunda, assessor jurídico do
gabinete do vice-governador provincial de Luanda para o Sector Económico. A equipa de reportagem do Luanda, Jornal Metropolitano,
saiu à rua para ouvir dos munícipes o que penCARLA BUMBA
sam das nomeações.

FOTOS DE DOMBELE BERNARDO

Augusto Pedro
Município de Cacuaco

Bento Changala
Distrito do Sambizanga

Inocêncio Moadjambi
Município de Viana

Joaquim Mateus
Município do Cazenga

Neusa António
Município de Belas

“

“

“

“

“

A nomeação dos novos
administradores, de facto, é uma
medida boa. Nem todos os
municípios vivem uma realidade
aceitável e do agrado dos
moradores. Falo do município de
Cacuaco, onde a criminalidade
atingiu níveis assustadores. As
estradas estão degradadas e sujas,
impondo-se, por isso, a necessidade
dos nomeados prestarem maior
atenção a estes problemas”.

Gostei das mudanças que o
governador efectuou. Penso que
ao nomear esses quadros pretende
melhorar a governação. Até que se
prove o contrário, acredito que a
nova estrutura do governo da
província vai trabalhar para a
melhoria da qualidade de vida dos
citadinos. Estamos muito mal, por
isso, embora tenha dúvidas, espero
que a nomeação do novo
administrador traga bem-estar”.

Vivo no Zango 4, em Viana.
Registamos problemas sérios e,
no mês de Abril, fomos
testemunhas de várias mortes,
como consequência de queda nas
valas de drenagem, situação que
tem sido muito comum na época
chuvosa. A venda ilícita de
terrenos, demolição de casas,
saneamento básico, carência de
transportes públicos, entre outros,
são males que nos afligem”.

Sou munícipe do Cazenga. Do
meu ponto de vista não
deveríamos depender das decisões
tomadas pelos administradores. Os
munícipes devem e podem
colaborar no desenvolvimento de
projectos sociais, nos municípios e
distritos. Que os administradores
deixem os gabinetes e passem a
trabalhar cada vez mais com as
comunidades, para a efectivação
dos programas”.

Resido no município de Belas.
Passamos por situações
pontuais que carecem de especial
atenção das autoridades. No sector
da saúde, os hospitais do município
têm carência de vária ordem e,
infelizmente, muitas vezes os partos
são feitos à luz de velas. Gostaria
que fossem melhoradas as
condições das escolas públicas, do
saneamento básico e o combate
cerrado à delinquência”.
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Cartoon

?

Armando Pululo

Cinema

TESTE
ZAP Cinemas

Desafio

• Título: Avengers guerra
dinfinito: vingadores.
• Género: Acção ( IMAX)
• Sessões:12h20c /15h20c
/18h20c /21h20c
(sex, sáb e vésp de feriado)

Curiosidades

1 - Este teste é constituído por frases a

que faltam a última palavra. É necessário encontrar essa palavra para completar a frase.

1- Tampa está para panela como
chave está para:

A- Porta;
C- Fechadura;

B- Mãos;
D- Abrir.

2- Calças está para vestir como
óculos está para:

A- Cara;
C- Leitura;

B- Cabeceira;
D- Ver.

3- Tractor está para lavrar como
faról está para:

A- Iluminar;
C- Direcionar;

• Título: Os super Heróis
da Selva
• Género: Animação
• Sessões:10h30/13h00/15h30
/17h45

B- Indicar;
D- Girar.

2- Rangel é um dos distritos do município de Luanda, na província do mesmo
nome. O Rangel tem 6,2 km². Quantos
habitantes tem o município?

A- 263 mil

B- 148 mil

C- 261 mil

D- 262 mil;

E- 275 mil

Museu Nacional de Antropologia
Museu Nacional de
Antropologia localiza-se no bairro dos
Coqueiros, em Luanda, e foi
fundado a 13 de Novembro
de 1976, tornanso-se na primeira instituição museológica criada após a independência de Angola.
Esta instituição de carácter
cientíﬁco, cultural e educativo, está vocacionada a recolha, investigação, conservação, valorização e divulgação
do património cultural angolano. O Museu Nacional de
Antropologia é composto por
14 salas distribuídas por dois
andares que abrigam peças
tradicionais, designadamente
utensílios agrícolas, de caça e
pesca, fundição do ferro, instrumentos musicais, jóias, peças de pano feitos de casca de
árvore e fotograﬁas dos povos
khoisan. Quem gosta de música tem oportunidade de co-

O

Palavras Cruzadas
RESPOSTAS

nhecer os diversos instrumentos tradicionais e de ouvir
uma demonstração do uso da
marimba. A grande atracção
do museu é a sala das máscaras que apresenta os símbolos
dos rituais dos povos bantu.
Para além do seu núcleo permanente, o museu recebe também diversas exposições temporárias, como pintura, banda
desenhada, cartoon e outras.
O Museu é uma construção
de ﬁnais do século XVIII, que se
tornou um modelo de casa nobre luandense, representativo
do tipo clássico da casa rica. É
um edifício de planta recortada
e aberta, tipicamente setecentista, com uma composição que
se desenvolve à volta de dois
pátios, um de serviço e outro
com carácter social. Apresenta
uma fachada marcada pelo ritmo de cinco vãos nos pisos superiores, uma porta central ladeada por duas janelas e um so-

bradinho a eixo da porta principal, que assinala e valoriza a
entrada principal do edifício.
As janelas de sacada são um
elemento bastante forte na fachada, pela decoração de cantaria guarnecida com grades de
ferro forjado e trabalhado.
Outro elemento que se
destaca neste edifício é a cobertura em telhados múltiplos de quatro águas cobertos com telha curva, reminiscência dos telhados em tesoura portuguesa.
Originalmente foi residência de um rico comerciante,
em 1961, albergou as instalações da Companhia de Diamantes de Angola, e actualmente é o Museu de Antropologia. Foi classificada como
Património Arquitectónico
pela portaria provincial nr.
7.534, publicada no Boletim
Oficial de Angola n.o 44, de
29.10.1952.

Horizontais
1- Município da província de Luanda.
8- Redução das formas linguísticas “de” e
“a” numa só. 10- Descansar no sono.
11- Eles. 12- Aprovação.
14- Grande quantidade de bagas.
16- Quinhentos e um em numeração
romana. 17- Que tem a cor da gema
do ovo ou do ouro.
19- Membrana ocular colorida.
20- Terra ensopada em água. 22- Molécula
portadora da informação hereditária.
25- Oferecer. 26- Círculo. 28- Destino.
30- Pequeno instrumento cirúrgico para
fazer incisões. 32- Malvada. 33- Expor à
apreciação. 34- Governador árabe.
36- Avançava. 37- Ajusta uma coisa à
outra. 39- Atmosfera. 40- Ironia amarga.
Verticais

1- Dar forma quadrada a. 2- Viagem.
3- Relativo ao Sol. 4- Senhor (abreviatura).
5- As duas juntas. 6- Dar mios.
7- Capital da Argélia. 8- Capital da Tanzânia.
9- Membro do corpo de um animal que serve
para o voo. 13- Observei. 15- Com asas.
18- Dez vezes cem. 19- Nativo da América.
21- Móvel provido de portas e de prateleiras.
23- Duplicar. 24- Botequim.
27- Comas ou vírgulas dobradas.
28- Romper.
29- Regime especial de alimentação.
31- A totalidade (fem.).
32- Terceira nota musical.
33- Dá pios. 35- Senão.
38- Computador Pessoal.

• Título: Resposta Armada
• Género: Acção
• Sessões:12h50/15h00/17h15
19h30/21h45/00h00
(sex ,sáb e vésp. de feriado)

CINEMAX /Kilamba
Semana: 03/ 05 a 14/ 05

• Título: Vingadores:
Guerra do Infinito 3D
• Género: Acção (sala Vip)
• Sessões:13h40/17h00
/20h20/23h40
(Apenas dia 26 de Abril)

• Título: Rampage:
Fora de Controlo 3D
(sala 1)
• Género: acção
• Sessões: 13h20/15h40/18h00
20h30/22h50*

• Título: Peter Rabbit VP
(sala 2)
• Género: Animação
• Sessões: 13h00/15h10/17h20

• Título: Resposta Armada
(sala 2)
• Género: Acção
• Sessões: 19h30/21h30/23h40

• Título: Pantera Negra 3D
• Género: Acção/Aventura
(sala 3)
• Sessão: 13h00 /15h50
18h40/21h40*

• Título:Super-Heróis daSelva VP
• Género: Animação
(sala 4)
• Sessões: 14h00/16h10

• Título: Vingadores:
Guerra do Infinito 3D
• Género: Acção (sala 4)
• Sessões: 18h20/21h30

• Título:Death Wish: A Vingança
• Género:Acção, crime (sala 5)
• Sessões: 13h10/15h30/18h10
/20h50/23h10
(excepto dia 01 de Maio)

Dia da Acção (3ª Feira, 1 de Maio

• Título: Réplica Violenta
• Género: Acção (sala 5)
• Sessões: 13h20/15h20/17h20
/19h20/21h20

1- QUISSAMA. 8- DA. 10- DORMIR.
11- OS. 12- AVAL. 14- BAGADA. 16- DI.
17- AMARELO. 19- ÍRIS.
20- LAMA. 22- ADN. 25- DAR. 26- RODA. 28- FADO.
30- BISTURI. 32- MÁ. 33- PROPOR.
34- EMIR. 36- IA. 37- ADAPTA.
39- AR. 40- SARCASMO.

Verticais

1- QUADRAR. 2- IDA. 3- SOLAR.
4- SR. 5- AMBAS. 6- MIAR. 7- ARGEL. 8- DODOMA.
9- ASA. 13- VI. 15- ALADO. 18- MIL.
19- ÍNDIO. 21- ARMÁRIO. 23- DOBRAR.
24- BAR. 27- ASPAS. 28- FURAR. 29- DIETA.
31- TODA. 32- MI. 33- PIA. 35- MAS. 38- PC.

Horizontais

Palavras Cruzadas
3- C- 261 mil

Desafio:
1 - 1 - C - Fechadura
1 - 2 - D- Ver
1 - 3 - A- Iluminar
-------
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PONTO DE PARTIDA
EXPOSIÇÃO DE
KWAME SOUSA

RECITAL DE POESIA
HOMENAGEM AO DIA DE ÁFRICA
O auditório Pepetela, do Centro Cultural Português,
acolhe amanhã, pelas 18h30, um recital de poesia com
o tema “ Vozes D’ Africa”. O evento é promovido pelo
movimento Lev´Arte, em alusão ao dia do continente
africano. Poemas de Agostinho Neto, Joffre Rocha, Alda
Lara, Leopold Sedar Senghor, dentre outros serão
declamados durante o evento.

“Reino Angolar: Ponto de Partida" é a exposição
individual do artista plástico Kwame Sousa,
que está patente ao público de 11 de Maio 4 de
Julho, no Espaço Luanda Arte - ELA (prédio da
De Beers, na Rua Rainha Ginga). A amostra
reúne um conjunto de 35 obras.

MÚSICA AFRO-JAZZ

NOVELAS
EVENTOS

Ndaka Yo Wiñi
na Casa do Rangel

RECONHECIMENTO Autor homenageado pelos feitos

MENA ABRANTES
É O “ESCRITOR DO MÊS”
NO CAMÕES
José Mena Abrantes é o “Escritor do Mês” na
Biblioteca Camões, enquanto poeta, prosador e
dramaturgo. A homenagem a esta figura singular
das letras angolanas inclui o reconhecimento do seu
trabalho como director do Elinga Teatro, em alusão
aos 30 anos da companhia. O programa de leitura,
que decorre de 2 a 22 do mês em curso, tem como
objectivo criar momentos interactivos entre utentes
da biblioteca, estudantes universitários e préuniversitários. O Centro Cultural Português, em
Luanda, tem aberto, na sua biblioteca, um núcleo
que revisita autores consagrados da Língua
Portuguesa, através da leitura colectiva de extractos
de suas respectivas obras e biografias.

GRANDE SHOW Músico quer passar testemunho

HEAVY C DE VOLTA AOS PALCOS
O músico e compositor Heavy C está de regresso aos
palcos. Promete dar um grande show no dia 19 de
Maio, a partir das 19 horas, no Cine Atlântico.
Será acompanhado por Eduardo Paím, Walter Ananás,
Patricia Faria e Yuri da Cunha. Um elenco que faz parte
do seu percurso musical. Segundo o cantor, o objectivo
é passar o seu testemunho. Pois, para ele, a música
angolana não está num caminho saudável.

afrojazz de
Ndaka Yo
Wiñi, uma das mais
sólidas vozes deste género
de música que conquistou o
coração dos luandenses, é a
proposta para o dia 25 de
Maio, na Casa da Cultura do
Rangel, celebrativo ao Dia de
África. Nascido em Janeiro de
1981, na província de Benguela,
Adriano Xavier Dokas “Ndaka Yo Wiñi” dedica-se ao
canto, composição e à investigação cultural na vertente
musical, o que lhe permite condensar os ritmos
tipicamente africanos com as novas sonoridades.
Em palco, traja-se tipicamente à africano, fazendo-se
acompanhar sempre de uma cabaça, utensílio que
Ndaka Yo Wiñi valoriza, representam as suas principais
marcas não como um simples ornamento, mas como
símbolo da sua carreira. Às vezes carrega nela um
líquido que ninguém sabe dizer o que é, e que volta e
meia vai sorvendo durante os espectáculos.
Naturalmente, muitos já questionaram-se sobre o
que ele bebe, gole a gole. O artista recusa-se a
desvendar o misterioso líquido. Defende-se dizendo
que se trata apenas de uma simples bebida.
Insatisfeitos, os mais jocosos replicam arriscando que
talvez, se trate de vinho de palma, mas outros,
decerto mais sensatos, preferem acreditar que não é
mais do que uma boa kissângua. A sua veia artística é
uma herança familiar. Está envolvido com a música
desde a tenra idade, ainda quando presenciava as
cerimónias tradicionais da sua comunidade, onde se
exibiam danças e rituais, como Lundongo, Mandjata,
Ndjando, Cisonsi, Sulula, N´yhato.
Além de neto de um percussionista e bailarino
tradicional, Ndaka já teve em palco a companhia da sua
mãe, com performances que foram muito aplaudidas. O
nome Ndaka Yo Wiñi provém do umbundo e significa “a
voz do povo”, sendo a grande justificação da sua grelha
temática focada na crítica social, no amor fraterno e na
invocação de atitudes que engrandecem a cidadania.
Teve uma distinta passagem na III Trienal de Luanda,
acompanhado pela sua banda integrada por Nsangu-Zanza
(guitarra solo), Kris Kasinjombela (guitarra baixo), Jackson
Nsaka (bateria), Dalú Roger (percussão) e Moisés
Lumbanzádio (teclado). Da lista do seu repertório constam os
temas "Ombembwa", "Evamba", "Ndi kalikenda", "Ohele",
"Ndjolela", "Passuka", "Vakaile", "Sandombwa", "Sokola",
"Ukolo", "Toke Pi" e "Tchove-tchove”, muito conhecida pelos
amantes do afro-jazz.
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CRIMES NO CAZENGA
AS BRIGAS SÃO FATAIS

MORTE NA PRISÃO
FAMÍLIA PEDE JUSTIÇA

Os grupos oriundos das ruas dos
Terrores, Ponte, Aviários, Nt, Bagdad,
Carichões e da Escola 39, confrontamse diariamente e há registos de
episódios fatais. Sobretudo, a partir dás
18 horas, a rua dos Terrores parece um
campo de combate.

“O nosso ente querido morreu, porque, um dia
antes, teve um conflito, na via pública, com um
agente da polícia e este desferiu-lhe uma
bofetada no rosto. Ainda apareceram pessoas a
pedir ao agente que atenuasse, tendo em conta
o estado debilitado que o nosso irmão
apresentava”.

POLÍCIA ABRE INQUÉRITO

Homicídio
BAIRRO CURTUME

JOVEM ASSASSINADO
À CATANADA

INQUÉRITO Polícia Nacional vai apurar se houve negligência ou inobservância dos procedimentos legais por parte dos agentes em serviço

Detido morre no Hospital
Prisão São Paulo
Familiares do falecido responsabilizam a Polícia Nacional
pela morte, danos morais e materiais provocados.
Fula Martins
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

OS FAMILIARES DE Fernando António
Zumbo, de 28 anos, falecido no dia 4, no Hospital Prisão São Paulo, horas depois de ser
detido pela Polícia Nacional, por condução
sob efeito de álcool, exigem que sejam atribuídas responsabilidades à corporação pela
morte do seu ente querido.
Segundo alegações de um familiar da
vítima, que não quis ser identificado, a família desconfia que o falecido teria se sentido mal, depois de detido e encaminhado
para a prisão. “O nosso ente querido morreu, porque, um dia antes, teve um confli-

to, na via pública, com um agente da polícia e este desferiu-lhe uma bofetada no rosto. Ainda apareceram pessoas a pedir ao
agente que atenuasse, tendo em conta o estado debilitado que o nosso irmão apresentava . Em resposta, o polícia disse que
era comandante e devia agir conforme a
lei”, explicou a fonte.
Os familiares pedem, por isso, que seja
aberto um inquérito para se apurar as reais
causas da morte. “A justiça tem que ser feita neste país, não podemos aceitar que um
detido morra nas circunstâncias em que ele
morreu”, declarou.
O director do Gabinete de Comunicação
Institucional e Imprensa da Delegação Provincial de Luanda do Ministério do Interior,

intendente Mateus Rodrigues, esclareceu
que o cidadão foi detido no dia 4, com uma
percentagem de 2,86 gramas de álcool no
sangue. “ Imediatamente, recebeu os primeiros socorros no posto médico do Comando Provincial de Luanda. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Prisão de São Paulo, onde horas depois veio
a falecer”, disse.
Mateus Rodrigues informou ainda que
já foi instaurado um inquérito para se apurar se houve negligência, incumprimento
ou inobservância dos procedimentos legais da parte dos efectivos. “Um inquérito policial foi aberto a fim de se avaliar as
razões que estiveram na base da ocorrência”, conclui.

Flávio Manuel, de 23 anos, foi
assassinado à catanada, por marginais,
no bairro do Curtume, município
do Cazenga, quando regressava da
escola. Os familiares acreditam que o
jovem “Fafi”, como era carinhosamente
chamado, tenha sido confundido
como integrante de um grupo rival
do que o agrediu mortalmente.
Consternada com o sucedido, Perma
Isabel Domingos, irmã da vítima, disse
que “Fafi” era uma boa pessoa e não
encontra razões para que tenha
conhecido um fim “bárbaro”.
“Era um jovem simpático, estudante e
trabalhador. Não era uma pessoa
que se metia na vida dos outros,
apenas gostava de fazer rir os amigos
com as suas estigas”, recordou a irmã,
tendo lamentado o facto do processocrime sobre a morte do irmão
se encontrar parado.
Maria António Manuel, mãe do
malogrado, pediu em poucas palavras
que se fizesse justiça. Segundo
moradores, horas antes do assassinato
de Flávio Manuel, na rua dos Terrores,
onde ocorreu o homicídio, houve uma
briga entre duas “ gangs” rivais.
O Luanda, Jornal Metropolitano,
apurou que as brigas são frequentes
naquele bairro. Os grupos oriundos
das ruas dos Terrores, Ponte, Aviários,
Nt, Bagdad, Carichões e da Escola 39,
confrontam-se diariamente e há
registos fatais. Sobretudo, a partir dás
18 horas, a rua dos Terrores parece um
campo de combate. Garcia Pedro,
morador do Curtume, salienta que a
delinquência na zona atingiu níveis
alarmantes. “As lutas são constantes e
não tem hora nem dia. Aqui, os jovens
matam-se e ferem-se com garrafas,
FM
facas e catanas”, descreveu.
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CRUELDADE Os crimes violentos
continuam a chocar a sociedade
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COMANDANTE-GERAL
“PANDA” PREOCUPADO
COM A CRIMINALIDADE

DUPLO HOMICÍDIO
ENLUTADOS PEDEM
AJUDA DA SOCIEDADE

O comandante-geral da Polícia Nacional,
Alfredo Eduardo Mingas “Panda”,
considerou, durante o conselho consultivo,
que os municípios de Viana, Cacuaco e
Talatona, como os mais preocupantes no
que toca à criminalidade.

“Além de estarmos consternados com
estas duas mortes, as nossas condições
de vida ficaram críticas… já ficamos
enlutados, fizemos gastos com os funerais,
não temos condições para todos os dias ir
à investigação (SIC) saber do processo”.

AGOSTINHO NARCISO|EDIÇÕES NOVEMBRO

DUPLO HOMICÍDIO EM CACUACO

Ocorrências
SENTENÇA

ÁLCOOL CONDENA
AUTOMOBILISTAS
Quarenta e três automobilistas
foram condenados,
recentemente, pelo Tribunal
Municipal da Ingombota, ao
pagamento de multas no valor
de 119 mil Kwanzas para cada
um, por condução sob efeito
de álcool.
A Polícia de Trânsito em
Luanda encaminhou ao
tribunal, nas duas últimas
semanas, 182 processos
relacionados com condução
sob efeito álcool, detectadas
em várias operações realizadas
no período nocturno e que
visaram a prevenção e
diminuição do número de
acidentes nas estradas.
Durante a audiência, os
arguidos reconheceram que
haviam sido imprudentes.
A maior parte dos infractores
foi autuada na operação que
decorreu defronte da escola
Pedalé, próximo da Vila
do Gamek, no mesmo local,
onde foi detido um agente
do Serviço de Protecção
Civil e Bombeiros, também
com níveis de álcool elevados.
Depois de lida a sentença,
a representante do Ministério
Público aconselhou
os condenados a seguirem
o lema da Polícia Nacional: “Se
conduzir não beba, e se beber
não conduza”, se quiserem
evitar os acidentes.
Por sua vez, o juiz advertiu que
o Código de Estrada é claro
quando diz que todos os
automobilistas devem saber
que o nível de álcool superior a
1,2 por cento é considerado
crime grave. Em tom de
brincadeira disse: “o Estado é
assim, se não te prende, mexete no bolso”.
O juiz da causa elucidou os
réus dizendo: “Todos vocês, por
cometerem o mesmo crime e
por serem réus primários, vão
condenados a uma única
sentença, tendo em conta que
são cidadãos que prestam
serviço à Pátria, chefes de
família e sobre vocês pesam
grandes responsabilidades.
Mas, se doravante reincidirem
as medidas punitivas serão
muito graves”, alertou o juiz. JP

JUSTIÇA Familiares das vítimas clamam por ajuda para acompanhar o processo junto do Serviço de Investigação Criminal e do tribunal

Desvendado o móbil do crime
O infausto acontecimento ocorreu devido a desavenças entre “Kilowa”, um dos filhos do
malogrado António Manuel Nginga, e o grupo de marginais a que supostamente pertencia.
UM AJUSTE DE CONTAS está
na base do duplo homicídio ocorrido na madrugada do passado
dia 7 de Abril, no bairro Boa Esperança III, em Cacuaco, em que
foram vítimas António Manuel
Nginga, 57 anos, e o seu filho
Manuel António Nginga, de 30.
Informações recolhidas no local
pela reportagem do Luanda, Jornal Metropolitano, revelam que
o infausto acontecimento ocorreu devido a desavenças entre
“Kilowa”, um dos filhos do malogrado António Manuel Nginga, e o grupo de marginais a que
supostamente este pertencia.
Contam os vizinhos, que o
grupo, que se dedica a assaltos
à mão armada e comercialização
de drogas, dias antes do infortúnio, havia praticado mais uma
das suas acções criminosas no
bairro Boa Esperança III.
Na divisão dos bens roubados, “Kilowa”, sentindo-se líder
do grupo, decidiu que devia levar mais do que os seus comparsas. Essa atitude deixou os
“colegas” enfurecidos. Mesmo
assim, acabou por prevalecer a
sua vontade. Ainda irritados
com a situação, os criminosos,
no período nocturno, deslocaram-se à sua casa para reclamar
a devolução de alguns bens. No
local, os amigos notaram a sua
ausência e decidiram entrar para retirar o que consideravam
ser “deles” por direito.
António Manuel Nginga,
confrontado com a presença de

duas pessoas estranhas armadas
no interior da casa, atirou-se contra uma delas com a intenção de
desarmá-la. O outro indivíduo,
também armado, veio em socorro do amigo, tendo feito dois tiros que atingiram António Manuel Nginga nas costas e no ombro. Ainda com vida, a vítima foi
alvo de pontapés em várias zonas do corpo.
O administrador de Cacuaco, Carlos Alberto Cavuquila,
numa conferência de imprensa
sobre o estado da segurança na-

quele município, disse que Manuel António Nginga, a segunda vítima mortal, ao ouvir
os tiros, foi em socorro do pai,
tendo sido também atingido
com vários tiros na cabeça, isto depois de ter identificado
um dos marginais por ser amigo do seu irmão.
“Até você está aqui? Terá sido a pergunta que o filho fez a
um dos marginais, depois de o
ter identificado. Daí a morte dos
dois membros da mesma família”, disse Carlos Alberto Cavu-

quila, revelando a detenção de cinco indivíduos por supostamente estarem envolvidos no crime.
O director do Gabinete de Comunicação Institucional e imprensa da Delegação do Ministério do Interior em Luanda, intendente Mateus Rodrigues, assegurou que os cinco suspeitos já foram
encaminhados ao Ministério Público para responderem criminalmente.
Carlos Alberto Cavuquila disse, entretanto, que o duplo assassinato do
bairro Boa Esperança III não pode ser
totalmente imputado à falta de seguFM
rança na zona.

FAMÍLIA PROCURA ADVOGADO
Os familiares dos malogrados António Manuel
Nginga e de Manuel António Nginga, nomeadamente, pai e filho, desejam encontrar urgentemente um advogado para melhor acompanhar o
processo junto da Direcção Provincial de Investigação Criminal e do tribunal.
“ Apelamos às pessoas e em especial à Associação
Mãos Livres de Angola para que nos ajudem. Porque se formos apenas nós, não saberemos como resolver. Todas as semanas temos que movimentar quatro a sete membros da família para ir depor. São muitos gastos e não temos possibilidade de acompanhar
o processo, por isso necessitamos de um advogado”, pediu, em nome da família, João Nginga, o filho
mais velho do malogrado.
João Manuel Nginga explicou que depois da realização dos funerais, na comuna do Zala, município
do Nambuangongo, província do Bengo, familiares
de seu pai contactaram o Comando de Divisão de
Polícia de Cacuaco, tiveram acesso ao número do

processo e foram encaminhados para a Direcção Provincial da Investigação Criminal (DPIC).
Mas, desde o dia do funeral das vítimas até ao
momento em que o Luanda, Jornal Metropolitano
foi à casa da família, Manuel Nginga alegava que não
tinham informação concreta sobre o processo de investigação, o que estava a deixá-los bastante inquietos.
“ Uma vez que os presumíveis autores já se encontram sobre custódia da polícia, a família gostaria de
saber em que pé está o processo”, manifestou.
Segundo João Manuel Nginga, a sua família, além
de traumatizada, não tem a certeza se os malfeitores estão efectivamente presos e receiam que os mesmos possam regressar para matar as pessoas que
restaram. “Ainda estamos traumatizadas. Choramos
assustados ao imaginar àquela tragédia que aconteceu naquela maldita madrugada”, desabafou.
Desde que António Manuel Nginga e Manuel António Nginga, pai e filho, foram mortos, a condição
social da família degradou drasticamente.
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A testosterona é o hormónio em maior
abundância no organismo masculino
que actua na formação dos
espermatozóides. A testosterona
injectada no organismo limita a sua
produção natural.
FLORINDA MIRANDA
CHEFE DO SERVIÇO DE UROLOGIA DA CLÍNICA MULTIPERFIL

KILAMBA KIAXI
FALTA DE SALAS DEIXA
CRIANÇAS FORA DO ENSINO
Mais de 15 mil crianças estão fora do sistema
de ensino no Kilamba Kiaxi, em Luanda, por
falta de salas de aulas, revelou a
administradora, Albina Guilhermina Luísa.
A gestora informou que a instituição
trabalha para a identificação de espaços
para a construção de mais salas de aulas.

TCUL

Kilamba e KK 5000
dispõem de novos
serviços de transportes
Depois de um período grátis, arrancou,
na última semana, o serviço circular e
carreira expressa da Empresa de Transporte Colectivo Urbano de Luanda
(TCUL), exclusivo para os moradores
das centralidades do Kilamba e KK5000.
Apesar das reclamações de alguns
moradores, os preços estipulados mantêm-se. O preço do bilhete quinzenal está fixado em 14.000,00 Kwanzas, enquanto o mensal em 26.400,00 Kwanzas.
O serviço circular e carreira expressa
da TCUL tem dois horários de partida.
Cinco horas e 30 minutos e seis horas. Os
horários de regresso variam das 16 horas,
16 e 30 minutos e 17 horas. Os pontos de
partida dos autocarros localizam-se nos
quarteirões G e U, do Kilamba, e defronte à Escola Morro do Moco, no KK5000.
Para o regresso, os passageiros devem estar concentrados nas paragens da Mutamba e Porto de Luanda.
Jesus Santos, do Gabinete de Comunicação e Imagem da TCUL, expli-

cou que trata-se de um serviço especial
e só adere quem quiser. Embora tenha
considerado que a adesão ainda é fraca,
assumiu que as inscrições vão permanecer abertas e podem ser feitas a qualquer momento. Adiantou que o bilhete
quinzenal dispõe de duas modalidades
de pagamento, a primeira que vai do dia
1 a 15 e a última de 16 a 31.
Jesus Santos disse também que a
TCUL tem disponível 10 autocarros com
17 assentos, mas apenas seis estão em
circulação. “A tarifa estipulada foi ajustada em concordância com os moradores”, disse, realçando que antes da tomada de decisão houve dois encontros
e acordou-se os valores.
O responsável da TCUL salientou que
o serviço circular e carreira expressa foram criados no âmbito de uma estratégia
de dinamização de transporte nas novas
urbanizações da província de Luanda,
acrescentando que o mesmo serviço estende-se a outras centralidades.
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Resenha da Semana
ANTIGOS COMBATENTES

GOVERNO PROVINCIAL CONTROLA
MAIS DE 37 MIL PENSIONITAS
O governo provincial de Luanda controla 37.276
pensionistas, um número que tende a aumentar,
afirmou a vice-governadora de para área Política e
Social, Ana Paula Correia Victor.
A governante que falou, na semana passada, no
Conselho Consultivo do Ministério dos Antigos
Combatentes e Veteranos da Pátria, referiu que o
processo de recenseamento, cadastramento e validação de novos filiados prossegue com o acompanhamento do ministério de tutela.
Ana Paula Correia Victor disse que há consciência
de que o actual contexto económico que o país
atravessa não contribuí para a implementação de
alguns dos programas concebidos para o sector.
Dos mais de 30 mil filiados, a vice governadora
disse que só 27 mil recebem as suas pensões
por via do serviço bancarizado, por isso,
apela aos que ainda não têm as pensões bancarizadas para que completem os seus processos individuais. A vice-governadora disse que o modelo confere maior controlo ao sistema de pagamento.
No conselho, Ana Paula Correia Victor tranquilizou
os antigos combatentes em relação ao atraso no
pagamento das pensões. Assegurou que o assunto
está a ser tratado com toda a atenção e responsabilidade que merece.
.

ESCOLA PIA MARTA

REINAUGURADO CENTRO
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

TRANSPORTE Alguns moradores reclamam do preço do serviço de carreira expressa
CAZENGA

Vendedores informais
ganham novo mercado
Um novo mercado, denomimado
“Doieta”, foi inaugurado, na semana
passada, no município do Cazenga, para albergar mil e 500 vendedores, que
efectuam a venda de produtos em espaços impróprios.
O projecto de iniciativa privada permitiu a criação de 50 postos de emprego directo e mil indirectos. Eduar-

do Martins Geraldo, responsável do
mercado anunciou que estão a receber
os primeiros clientes. O espaço que acolhe o mercado “Doieta” estava subaproveitado. A iniciativa da abertura do
empreendimento partiu de Eduardo
Martins Geraldo, com o apoio do Executivo, no âmbito do programa de protecção social.

Por ﬁm...

Um centro de formação profissional, com capacidade para albergar cerca de 200 formandos, foi reinaugurado, quarta-feira, na Escola Pia Marta, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.
O centro vai ministrar cursos de informática, serralharia civil, electricidade civil, mecânica e manutenção, corte e costura, electricidade e manutenção industrial, refrigeração industrial, culinária e pastelaria.
Os preços para as inscrições variam entre os 2.500 e
seis mil Kwanzas mensais e serão leccionados, nos
períodos da mãe e de tarde. A sua duração vai dos
três aos seis meses.
Em declarações à imprensa, o director do Centro de
Formação Profissional, Fernando Pimenta, informou
que numa primeira fase vão arrancar apenas quatro
cursos de Informática, Culinária, Pastelaria, Electricidade, Corte e Costura.
“Para os cursos de Electricidade e Manutenção
Industrial, os candidatos devem ter conhecimentos
em relação ao assunto e ter idade mínima de 16
anos”, informou.
O centro foi construído em 2002 e esteve paralisado
cerca de dois anos por questões técnicas, sendo o
mesmo reabilitado e ampliado com o apoio da embaixada italiana em Angola, da Administração Municipal do Kilamba Kiaxi e do Centro Integrado de Formação Profissional do Ministério da Administração
Pública Trabalho e Segurança Social.

Sub-Editor

ENDE CONTINUA COM
RASTO DE DESTRUIÇÃO
“Quem a vê de longe, admira-lhe a luz, gabalhe a silhueta e inveja-lhe a energia”. Assim se
referem renomados apreciadores da cidade
de Luanda quando na abordagem vem ao
de cima o nome da nossa urbe. Para estes,
apesar de todos os problemas que enfrenta,
Luanda continua uma cidade de beleza
impar, como poucas em todo mundo.
Elogios que, entretanto, contrastam com o
estado actual em que se encontra. Luanda
perdeu, faz tempo, o brilho que lhe era
peculiar. As lâmpadas deixaram de dar o seu
brilho, enquanto o “apagão” vai fazendo as
suas vítimas, mutilando uns ao mesmo
tempo que ceifa a vida a outros. A polícia
confirma com dados preocupantes os
números da desgraça, sem que alguém
mova alguma palha. Os utentes, por sua vez,
há muito que perderam, por diversas razões,
o sentido crítico para reagir a esse tipo de
situações e nem mesmo os problemas da
falta de iluminação pública e um sem
número de outras situações anómalas os
consegue demover. Luanda cresceu há a
todos os níveis e com ela um grande
manancial de outras situações. Fontes do
Governo Provincial admitem a existência
dessas debilidades, para muitos
compreensíveis se tivermos em conta o
contexto em que as obras foram realizadas.
Falhas a parte e longe de qualquer intenção
de fazer vítimas através de uma conspiração
insidiosa contra o direito de defesa, honra e
dignidade quem quer que seja, torna-se
sintomático termos que admitir aqui alguma
disfuncionalidade, a ausência de controlo e
responsabilização pelo que se faz e quem as
faz. Só assim se percebe, por exemplo que
cabos de transportação de electricidade e
outros utensílios sejam furtados nas vias e
mesmo no interior dos bairros, sem que
alguém faça alguma coisa para conter esse
tipo de ocorrências. Que obras milionários
como o jardim da zona verde e do Mutu-YaKevela fiquem a meio sem que alguém dê
uma explicação aos ilustres contribuintes. Até
porque, se as autoridades não conhecem
quem os furta sabe, de forma confirmada, os
locais aonde os cabos e outros utensílios são
comercializados e processados para
exportação, o suficiente, pensamos, para a
abertura de outros processos de fórum
judicial. Por fim, concluímos o nosso trabalho
de hoje com um cartão vermelho a Ende
pelo rasto de destruição que continua deixar
onde passam. Chegam cavam, “soldam” os
cabos e até resolvem avarias, mais deixam os
buracos na estrada e passeios, com todos os
riscos a eles inerentes.

