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Editorial

Lourenço B. António

N

UNITA 49 ANOS POR ANGOLA E PELOS ANGOLANOS

o passado dia 13 de Março
de 2015, a UNITA completou 49 anos de existência
e de luta por Angola e pelos angolanos. É verdade. A UNITA é um
partido adulto à altura do desafio
da mudança que o país clama para
2017.
Depois da luta pela libertação de
Angola do jugo colonial português,
que culminou com a independência
nacional a 11 de Novembro de 1975,
a UNITA conduziu a resistência
popular generalizada à ocupação de
Angola por forças expansionistas da
então União das Repúblicas Socialistas - URSS e de Cuba, que colocaram
o MPLA no poder e desenvolveram
guerra contra a FNLA e a UNITA,
que começou com a expulsão destes
dois Movimentos de Libertação da
capital do país. Dessa luta que contou com o apoio de todos os angolanos, nas cidades e nas aldeias, no interior do país e na diáspora, nasceu
a nova ordem jurídica que consagra
Angola como estado democrático de
direito.
Angola passou de regime político
monopartidário para uma democracia multipartidária. O MPLA que se
contentou em ficar sozinho, excluindo os outros Partidos do acto da
proclamação da independência a 11
de Novembro de 1975, teve, a partir
de determinada altura, de aceitar a
existência de outros Partidos, quer
os gostasse ou não.
Assim, em 1991, com assinatura dos
acordos de Bicesse, a UNITA conquistou por esforço e mérito próprios “o direito de realizar e participar
livremente em actividades políticas,
de acordo com a Constituição revista e as leis relevantes para a criação
de uma democracia multipartidária”.
De lá para cá, a UNITA tem sabido
conquistar corações de angolanos,
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de Cabinda ao Cunene e do Lobito
ao Luau, para a sua causa nobre pela
qual lutaram e tombaram muitos
melhores filhos de Angola, incluindo o Presidente fundador Dr. Jonas
Savimbi.
Hoje, os angolanos perceberam que
os membros da UNITA são irmãos,
bons vizinhos, colegas de escola e
de igreja, são boas esposas e bons
maridos. Em suma, são bons patriotas angolanos com que contar para
o grande projecto de construção de
uma Angola inclusiva.
Por via dessa real percepção do que
é efectivamente a UNITA, este Partido tem ganho muita simpatia de
diferentes sectores da sociedade
angolana, sobretudo nas grandes cidades, especialmente entre a camada
juvenil que apoia com todas as suas
forças para que a UNITA se torne
poder em 2017, para realizar aquela
Angola dos seus sonhos.
Só isso explica as grandes multidões
que participam em actividades de
massas que a UNITA promove. No
passado dia 14 de Março de 2015, a
UNITA surpreendeu tudo e todos
com a grande mobilização popular
em que se constituiu a festa dos seus
49 anos, no Huambo. Fruto de trabalho aturado dos dirigentes e quadros da UNITA e também da elevada
consciência política dos cidadãos
que hoje, mais do que ontem, perceberam que a participação política
é uma questão de cidadania que diz
respeito a todos.
O crescimento galopante da UNITA
é perturbador ao Partido no poder,
que se vê tentado a realizar golpes
baixos, tendentes a induzir medo na
sociedade e a desencorajar a participação cidadã na vida política.
O genocídio do Monte Sumi é disso
um exemplo mais acabado.
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Samakuva no Parlamento
Português
PRESIDENTE ISAÍAS SAMAKUVA ADVERTE PORTUGUESES
SOBRE RISCO DE INSTABILIDADE EM ANGOLA.

“A transparência dos processos
eleitorais como factor de estabilidade em Angola” foi tema da palestra que o líder da UNITA, Isaías
Samakuva proferiu aos Deputados da Assembleia da República
de Portugal, no passado dia 25 de
Março de 2015.
Na sua comunicação, o Presidente
da UNITA fez um retrato do processo político angolano, adiantando que desde 1992, Angola organizou três processos eleitorais, mas
nenhum deles foi transparente.
“Através da análise comparativa
dos processos eleitorais de 1992,
2008 e 2012, propomo-nos discutir nesta conferência a relação
necessária entre a estabilidade do
regime democrático, a competitividade das eleições e a alternância
ideológica do poder político. Explicaremos também como as instituições democráticas angolanas
são subvertidas, as regras de jogo

são sempre viciadas e os resultados eleitorais são pré-ordenados”,
explicou o líder da UNITA aos
conferencista, fazendo saber como
“a riqueza injustificada detida pelos actuais governantes em Angola, constitui um sério obstáculo à
transparência dos processos eleitorais e à efectiva democratização do
país”.
Depois de fazer a retrospectiva dos
três processos eleitorais de 1992,
2008 e 2012, todos eles fraudulentos, o dirigente da UNITA advertiu
que Angola já não tem condições
para suportar uma nova fraude.
Para o político, no país, aumentaram,
vertiginosamente,
as
desigualdades sociais, o Estado
transformou-se numa entidade
violadora dos direitos fundamentais dos cidadãos e promotora da
institucionalização da endemia da
corrupção. O enriquecimento injustificado dos detentores do pod-

er público tornou-se uma ameaça
à paz social. “O presidente José
Eduardo dos Santos abandonou a
política de compromisso, radicalizou as suas posições e enveredou
pela violação grosseira das regras
democráticas ainda na preparação
do processo eleitoral de 2012. A
UNITA documentou as violações,
denunciou-as publicamente e perante a Comissão Nacional Eleitoral, mas sem resultados”, adiantou.
De acordo com o político, ninguém sabe ao certo quem foi o
vencedor real do pleito, porque a
fraude eleitoral orquestrada pelo
Presidente JES em 2012 foi um
processo complexo bem planeado,
executado durante cerca de dois
anos, que envolveu actos ilícitos
declarados puníveis pela lei penal e que foi objecto de uma queixa-crime apresentada junto do
Procurador -Geral da República,
em 11 de Março de 2013, suportada por 123 provas documentais
e pela identificação de 57 individualidades que se declararam disponíveis para prestar declarações
e fornecer provas adicionais para
apoiar a investigação.
Quanto às eleições previstas para
2017, o Presidente da UNITA denunciou que ao contrário do disposto nos artigo 107º e 117º da
Constituição da República, o Presidente José Eduardo dos Santos
remeteu à Assembleia Nacional,
no passado mês de Dezembro uma
proposta de lei do registo eleitoral,
que atribui a si próprio as competências de organizar e executar
3
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o registo eleitoral, decidindo quem
vota e quem não vota.
“Ele pretende construir uma nova
base de dados do registo eleitoral
para ser utilizada nas eleições gerais
de 2017. Esta nova base de dados
deverá excluir os angolanos residentes no estrangeiro, manter activos por um período de vinte anos
o registo dos cidadãos já falecidos”,
denunciou, sublinhando que JES
pretende fazer a manutenção da
nova base de dados pelas Administrações Municipais, que são órgãos
partidarizados da administração
central do estado, subordinados ao
Presidente da República que será
candidato à eleição.
Para o líder da UNITA, JES pretende obstruir o exercício do direito de voto a milhões de eleitores
que lhe sejam adversos e garantir a
interação da sua base de dados com
outras ligadas ao processo do escrutínio, e, assim, viciar electronicamente a vontade popular, tal
como fez em 2012, em que a taxa
de abstenção que chegou a 37%.
“Para 2017, o Senhor Presidente da
República quer deter novamente o
controlo da base de dados do registo eleitoral. Como a lei mudou
e por força dela já não o deve ter,
pretende aprovar uma nova lei para
conferir cobertura legal aos actos
inconstitucionais de subversão da
democracia”, acusou, apontando
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como inconstitucional, a proposta de lei do Executivo, por ofender o princípio da transparência e
propiciar a estruturação da fraude
eleitoral.
Segundo o dirigente da UNITA,
os angolanos toleraram as fraudes
anteriores na esperança de manter
o país social e economicamente estável e para que esta situação proporcionasse oportunidade para
se fazer reformas das instituições,
adoptar a cultura democrática e
de tolerância e de uma governação
transparente.
“Mas, os angolanos constataram
que não têm liberdade nem democracia, não têm comida, nem água,
nem luz, não têm empregos e veem
uma classe de predadores que utiliza o estado para enriquecimento
ilícito a querer manter-se no poder, através de processos eleitorais
viciados”, afirmou, alertando para
ocorrências em Angola de situações como as sucedidas na Costa do Marfim, Burkina Faso e na
República Democrática do Congo.
O Presidente Isaías Samakuva chamou atenção dos eleitos de Portugal que uma possível instabilidade
política em Angola terá efeitos nos
títulos da dívida pública detidos
por investidores em Portugal, na
China, nos EUA e em outros países.
Terá efeitos maiores na saúde financeira das cerca de 9.000 em-

presas portuguesas que exportam
para Angola, na vida dos cerca de
150.000 portugueses que vivem em
Angola e na economia de centenas
de milhares de famílias portuguesas que beneficiam do comércio bilateral entre os nossos dois países,
que já atingiu nos últimos anos a
cifra de € 3 mil milhões de Euros.
“A estabilidade política numa democracia deve ser compatível com
a alternância do poder, em todos
os níveis - entre partidos, os da
situação e da oposição, e também
entre os da direita, do centro e da
esquerda. Quanto maior for a capacidade de um regime manter-se
estável frente a todas estas formas
de alternância, maior será o grau
de poliarquia deste regime. Ou
seja, alternam-se os governos, mas
mantém-se o regime democrático, que é estável”, explicou, acrescentando ser este o objectivo da
UNITA.
“Queremos assegurar aos investidores, aos parceiros comerciais de
Angola, aos cidadãos portugueses
que trabalham em Angola que é
possível cooperar com Angola sob
um regime democrático. A estabilidade é possível porque a alternância é possível. Impedir ou obstruir a alternância através de fraudes
eleitorais é que fomenta a instabilidade, e não o contrário”, concluiu.
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J ORNADAS P ATRIÓTICAS

A DINÂMICA PRESIDENCIAL
O contacto regular e permanente com as bases partidárias da UNITA ocupa o topo da agenda do Presidente
Isaías Samakuva. Foi nesse sentido que em véspera do 49º aniversário da fundação da UNITA, o Presidente do
Partido levou a cabo a sua primeira jornada patriótica de 2015, pelas províncias do Kwanza Norte, Malanje,
Lunda Norte, Kwanza Sul, Bié e Huambo.
m Ndalatando e Malanje, pri- TA e o seu Presidente continuam a la no Kuango, Isaías Samakuva permeira etapa da digressão, o merecer carinho e simpatia das pop- correu artérias da sede municipal,
Presidente Isaías Samakuva ulações locais.
para manter contacto directo com
reuniu com os executivos do Partido Medir o entusiasmo do povo e man- a sua realidade social e económica,
e a tónica da sua mensagem incidiu ifestar solidariedade às populações trocando impressões com os seus
sobre a mobilização e organização muitas vezes violentadas pelas auto- habitantes. Pelo que nos foi dado a
dos cidadãos em tornos do projecto ridades estiveram na base da deslo- observar, o brilho das pedras precioda UNITA, para a mudança de re- cação do Presidente Isaías Samaku- sas que se produzem no território do
gime em 2017.
va ao Kuango, conforme explicou o Kuango não se reflecte na vida dos
O ponto mais alto aconteceu na sede mais alto dirigente do Galo Negro.
cidadãos.
municipal do Kuango, onde a UNI- Depois de desfrutar da noite tranqui-

E

Jornadas Patrioticas
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POVO DO KUANGO ESTÁ COM A UNITA,
ASSEGURA ALVES KASSULE

“

É com profunda satisfação
que, em nome do Secretariado municipal do Cuango, de
todos os militantes, simpatizantes,
amigos e população em geral deste
Município, tenho a elevada honra
de proferir estas palavras de boas
vindas à Delegação Presidencial
e das Provinciais do Moxico e da
Lunda-Sul, para retransmitir as
saudações e desejar aos ilustres visitantes, boa estadia nessas terras teoricamente rica, mas praticamente
miseráveis”, começou assim a mensagem de boas vindas às comitivas
que convergiram no Kuango.
Descrevendo a situação da região,
Alves Bento Kassule fez saber que
o Cuango é a parcela da Província
da Lunda-Norte criada sob diploma legislativo nº 4153 de 1 Setembro de 1971, pelo então governo da
Província de Angola, com 6.818,8
km2, fazendo fronteiras; a norte
com a República Democrática
do Congo, a sul com o Município
do Kapenda Kamulemba, a leste
com os Municípios de Kaungula e
Lubalo e a oeste com o Município
Xá-Muteba.
“Estimativamente a sua população
é de 169.711 habitantes, distribuí6
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dos em 214 bairros e aldeias, sob
direcção de 217 autoridades tradicionais, dos quais três Rainhas, 8
Regedores, 73 Sobas e 133 Sobetas”,
afirmou.
Quanto à situação étnico-linguística, a região e predominantemente
habitada por Tchowes, Lundas,
Bangala, Kaly, Mussuco e Holo.
No contexto sócio-económico a
situação é muito preocupante, segundo adiantou o dirigente municipal da UNITA, no Kuango.
”As populações deste município,
potencialmente rico, vivem em
extrema pobreza que se consubstancia na falta de condições básicas como água potável, assistência
médica e medicamentosa, educação de qualidade, energia eléctrica condigna só para citar algumas”,
adiantou.
As populações vivem de agricultura de subsistência, pesca artesanal
e da exploração artesanal do diamante.
“É neste contexto de sobrevivência
que o Kuango lidera a onda de assassinatos protagonizada pelas empresas de exploração de diamantes
sob olhar impávido do governo”,
esclareceu, denunciando que no

dia 26 de Julho de 2014, foram
mortos pacíficos cidadãos que,
procurando sobrevivência, praticavam a exploração artesanal de
diamantes, na área do Tchombo.
A exploração artesanal de diamantes nesta área, avança Alves Kassule, foi autorizada pelo governo
que oficializou os mesmos grupos
e entregou-lhes senhas.
“A intolerância política no nosso município, tomou proporções
alarmantes nos últimos dias, fruto
de falta de cultura de unidade na
diferença, por parte do MPLA que
assimilou o comunismo, sem possibilidades de assimilar mais outra
coisa. É assim que no passado dia
16 de Fevereiro deste ano, a caravana do senhor Secretário Provincial
foi atacada duas vezes, primeiro no
Luremo e depois no bairro Gica,
provocando 23 feridos, dos quais
três graves, uma viatura de marca
TOYOTA HILUX completamente
carbonizada e danificação de
vidros de 09 carros”, revelou.
“Mesmo com tais actos de vandalismo, ameaças permanentes aos
sobas, o povo do Kuango está com
a UNITA e está pronto para inverter o quadro”, concluiu.
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RECEPÇÃO
APOTEÓTICA EM
KAFUNFU

A

agenda de trabalho do
Presidente Samakuva ao
Kuango incluía a deslocação a Kafunfu, a 50 quilómetros
da sede municipal. A viagem foi
feita numa via de comunicação em
terra batida, que nunca beneficiou
de reabilitação. Por entre buracos e
poeira e ao cabo de pouco mais de
uma hora, a comitiva do líder da
UNITA chegou à vila diamantífera
de Kafunfu. Os primeiros sinais
de recepção começaram a uma
longa distância da localidade. Jovens vestidos de cores da UNITA
e transportados em motorizadas
interceptaram a comitiva. À entrada da localidade, cidadãos não
resistiram aos impulsos de abeirar-se da estrada e acenar. O Presidente Samakuva e a sua comitiva

foram conduzidos para o local do
programa, onde uma enorme concentração humana aguardava a sua
chegada e explodia em aplausos.
Do alto de uma tribuna improvisada, Isaías Samakuva estendeu
a sua mão direita, em saudação ao
público eufórico. Minuto de silêncio, apresentação da delegação
visitante e uma canção pela LIMA
antecederam o discurso do Presidente Isaías Samakuva, que além
de sua digníssima esposa e membros do Comité Permanente, vinham em sua companhia, Joaquim
Nafoia, antigo dirigente do Partido de Renovação Social (PRS) e
filho da área e Figueiredo Mateus
que decidiram juntar-se à UNITA.
O ambiente foi festivo, o público
manifestava a sede de ouvir a men-

sagem do líder da mudança que se
deslocou pela quarta vez àquela localidade.
Quando chegou o momento do
Presidente Samakuva dirigir-se ao
público, este não se conteve.
No encontro com os quadros, o
Presidente Isaías Samakuva insiste
na necessidade de todos trabalharem na mobilização e organização
do povo para o desafio eleitoral de
2017. “O trabalho tem de começar
agora. Ir ao encontro das pessoas
nas aldeias e explicar que o sofrimento pode acabar com a governação de Angola pela UNITA”, afirmou o Presidente Samakuva aos
quadros Kuango que, ainda assim,
solicitaram presença contínua dos
eleitos do povo na região.

Jornadas Patrioticas
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DIAMANTE NÃO BRILHA NA VIDA
DAS POPULAÇÕES DO KUANGO
E KAFUNFU

O

Presidente da UNITA
permaneceu 48 horas no
município diamantífero
do Kuango, no âmbito do seu recente périplo pelas províncias de
Kwanza Norte, Malanje, Lunda
Norte, Kwanza Sul, Bié e Huambo,
enquadrado nas celebrações do 49º
aniversário do Partido.
Falando aos jornalistas que o
acompanhavam, Isaías Samakuva
destacou como crítico, o estado da
situação sócio - política e económica das populações, bem como da
intolerância política que se viveu
recentemente naquela parcela do
país.
“O nosso propósito era prestar a
nossa solidariedade aos nossos
companheiros que foram recentemente atacados por pessoas que
se identificaram como sendo do
partido MPLA e transmitir a nossa mensagem de tranquilidade, de
serenidade às populações e dizer
que o país precisa de um verdadeiro processo de reconciliação
nacional”, explicou.
Para Isaías Samakuva, apesar de
haver registo de actos de intolerância política na Lunda Norte, o apoio das populações à UNITA tem
sido crescente.
“Nós verificamos que apesar de todas essas questões, o apoio à UNITA sobe. Também foi um prazer
verificarmos que as populações,
apesar de todas as dificuldades,
acreditam ainda num futuro melhor”, esclareceu.
“Intolerância política não serve o
propósito, não serve os objecti8
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vos dos angolanos, a intolerância
política só nos divide e se falamos
de um país democrático, então temos que aceitar que cada um escolha o partido da sua opção. Esta
é a mensagem que nós deixamos.
De resto nós procuramos ser servidores do povo, servidores do nosso
país. É tudo o que fazemos aqui”,
adiantou o líder da UNITA.
O Presidente da UNITA falou
do fraco desenvolvimento que a
região regista, das lamentações que
as autoridades tradicionais apresentaram.
“Infelizmente, estamos a ver novos
edifícios aqui, na administração
pública, é tudo que nós podemos
dizer como alguns sinais de desenvolvimento. A estrada foi asfaltada
desde a última vez que nós passamos por cá, infelizmente é aquele
asfalto que é descartável”, afirmou,
sublinhando ter recebido uma carta das autoridades tradicionais em
que lamentam o abandono a que a
região está votada.
“A esse respeito, temos de dizer
que há muito a fazer. À saída de

Cafunfu entregaram-me uma carta
escrita pelos sobas, eles lamentam
e fazem-nos perguntas. Se o povo
aqui sofre, não tem escolas suficientes, têm os filhos que não conseguem estudar, porque o governo
não lhes proporcionou escolas, têm
problemas com os hospitais (…)
Aquilo que o povo está a dizer é
aquilo que nós vimos, não satisfaz.
Nós achamos que o governo poderia fazer muito mais aqui”, sentenciou o Presidente da UNITA.
“O governo está consciente agora
que já não tem o apoio do povo.
Vai procurar sobreviver e as formas
que o governo tem para sobreviver e continuar no poder é realizar
mais uma fraude.”, disse, sublinhando que para evitar a fraude
eleitoral, soará o apito da alvorada.
“Nós estamos a dizer que não vamos permitir a fraude. Vamos fazer tudo para que a fraude desta vez
não aconteça. E se sentirmos que o
governo insiste em violar a Constituição, em criar a fraude, então, o
apito da alvorada vai mesmo soar”,
concluiu.
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XÁ-MUTEBA À MARGEM DO DESENVOLVIMENTO

C

hegados à Xá-Muteba, a
comitiva do Presidente foi
recebida com entusiasmo e
alegria pelas populações locais afectas à UNITA. A recepção aconteceu na sede partidária. Canções,
danças tradicionais completaram a
manifestação de júbilo.
O discurso do secretário municipal de Xá-Muteba fotografou a

vias de acesso que não facilitam a
vida das populações. Tal como em
outras áreas visitadas pelo líder da
UNITA, o hospital municipal de
Xá-Muteba não tem capacidade
para atender as necessidades das
populações, que são obrigadas a
recorrerem à província de Malanje
para cuidar das suas enfermidades.
“O desenvolvimento deste mu-

realidade dramática vivida pelas
populações, confrontadas com pobreza extrema, destacando a falta
de escolas para atender o número
de crianças fora do sistema de ensino, ausência de postos médicos e

nicípio está muito longe de se tornar realidade”, afirmou o dirigente
municipal da UNITA, destacando
o desemprego que afecta, principalmente, a juventude entre os
problemas da região. Kaxita Txen-

da denunciou o acesso ao emprego
condicionado ao cartão de membro do MPLA. Segundo ele, o bilhete de identidade de cidadão nacional é negado aos angolanos de
Xá-Muteba, que não têm dinheiro,
mas o mesmo documento de identificação que devia ser exclusivo
aos cidadãos angolanos é proporcionado aos estrangeiros, por meio
da corrupção.
Depois de Xá-Muteba, o Presidente Samakuva rumou à capital da
Palanca Negra, cidade de Malanje, onde chegou ao cair da tarde
daquele dia 9 de Março de 2015.
Tal como em Ndalatando, o Presidente da UNITA reuniu com os
quadros do executivo provincial,
num certame que teve como pano
de fundo a avaliação do estado partidário em Malanje.

Jornadas Patrioticas
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Radiografada a a vida da UNITA em Malange

M

alanje é uma província
muito importante para
nós”, afirmou o Presidente, sublinhando que durante a
reunião com os quadros foi feito o
balanço do programa de acção decidido pelo Comité Permanente da
Comissão Política.
“O desempenho do Secretariado
Provincial não é tanto aquele que
era de desejar”, afirmou, reconhecendo haver trabalho que dentro
em breve dará frutos. “Nós temos
aqui um secretário provincial que é
novo, está ainda a conhecer os cantos da casa e assentar bem os pés no
chão, para começar a desenvolver
as suas actividades”, defendeu.
Antes de deixar a cidade de Malanje, Isaías Samakuva encontrou-se
com o governador provincial, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”,
para os habituais cumprimentos de
cortesia.
Quando soou a hora para mais
uma jornada política, o Presidente Isaías Samakuva e a sua comitiva partiram para Kangandala,
onde estava agendado um acto
político de massas, no campo de
10
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futebol daquela sede municipal. O
Secretário municipal da UNITA,
Américo Monteiro acolheu a delegação presidencial, a qual prestou
informações sobre a vida do Partido e das populações na região.
A visita à Administração local e ao
Centro de Saúde de Kangandala
ocuparam os minutos que antecederam o programa de recepção.
A titular da pasta, Rosa Lourenço
encontrava-se ausente, mas os seus
representantes abriram portas à
visita do líder da UNITA, para uma
breve conversa, em torno da realidade social, económica e política
do município da palanca negra.
Seguiu-se a visita ao Centro de
Saúde Médico de Kangandala,
onde, até às 13 horas, havia pacientes na fila à espera de consulta
médica. A unidade conta com um
corpo de profissionais constituído
por angolanos e expatriados de
nacionalidade cubana. De acordo
com o director daquela unidade
hospitalar, Gaspar Lourenço, as
populações acorrem ao centro para
a cura de malária, doenças diarreicas agudas, infecções pulmonares,

intestinais e urinárias, que se destacam entre as enfermidades mais
correntes na área. Por seu lado, as
populações queixam-se das longas
distâncias que percorrem, das aldeias até chegar a sede municipal,
e reclamam a construção de postos
médicos mais próximos das comunidades, assim como a falta de
medicamentos em hospitais que
as obriga a recorrerem a farmácias
privadas para a compra de fármacos recomendados.
Cumprida a agenda de trabalho
em Kangandala, o Presidente Samakuva partiu para o território
do Kwanza Sul, ao município de
Mussende. O troço de cerca de 100
km da estrada nacional 350 foi percorrido em três horas, devido ao
mau estado da via. Na sucessão de
segundos, minutos e horas, o Presidente Isaías Samakuva chegou ao
Mussende e foi recebido por uma
multidão encantada. O sol estava já
a pôr-se quando o Líder da UNITA
subiu ao pódio.
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Kalussinga recebe calor presidencial

H

oje, ao raiar do Sol, os
nossos lábios murmuram
o nome imortal de Angola, nossa Pátria Mãe e de repente
soltam um grito, como naquela
manhã de Muangai a despertar a
África, em especial Angola! Afinal é Kalussinga sacudida por uma
estrondosa euforia e surpreendida
por ilustres visitantes”, começou
assim o discurso de boas vindas,
proferido pelo Secretário Comunal
da UNITA, Aurélio Ukwahamba.
Não obstante a satisfação pela

presença
da
direcção do Partido na comuna de
Kalussinga, Aurélio Ukwahamba destaca os problemas
que afligem a comunidade,
começando
pela
denúncia da postura ditatorial da
administradora
comunal, Faustina Mbundu Martins,
cujo nome se tornou sonante pelas
piores razões. Ela orienta pessoal
e directamente os actos de intolerância política e desrespeito às
normas.
O dirigente local da UNITA destacou que a região padece de
problemas de migração ilegal, que
segundo afirmou, se traduz numa
invasão silenciosa da região por
pessoas estranhas e encorajada
pela corrupção e alienação.

No capítulo da educação, 8 mil
crianças estão fora do sistema de
ensino, por falta de professores e
escolas. No que respeita à saúde, as
coisas não melhoraram, continua
a haver falta de medicamentos no
hospital local.
A instrumentalização das autoridades tradicionais é um problema
corrente na região. “Os sobas tornaram-se corruptos e dóceis aos
apetites dos governantes, violando
os direitos costumeiros das comunidades”, afirmou, sublinhando
as dificuldades que as populações
enfrentam no escoamento de seus
produtos de campo para o mercado urbano. A expropriação de terra
aos camponeses por detentores de
capitais do regime é outra realidade que apoquenta as populações.

DAP da LIMA do Mungo, entoando uma canção revolucionária, em que coloca acento
tónico na esperança do povo
angolano da melhoria das
condições de vida das populações na vitoria eleitoral da
UNITA em 2017.
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mun- go e Bailundo

A
chegada
ao Mungo era a etapa que
restava cumprir na agenda do dia.
O Presidente partiu de Kalussinga para o município fronteiriço
entre Huambo e Bié. Junto ao rio
Mucuatuva estava o Deputado e
Secretário Provincial do Huambo,
Liberty Tchiyaka aguardando a
chegada da ilustre visita. Mais alguns quilómetros adiante, uma
caravana de motorizadas juntou-se
à comitiva do Presidente Samakuva. O verde e vermelho da bandeira
da UNITA em hastes era mais do
que esplêndido e chamava atenção,
ao mesmo tempo que ressoavam
as palavras de ordem: “Samakuva
Presidente” e o “Nosso Galo Voa”.
A caravana foi escoltada por militantes formados em alas para o interior da sede municipal. As bermas
12
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das
ruas
encheram-se
de
gente curiosa que observava o
movimento que tomava de assalto
o Mungo. Os caminhos foram ter
ao local do comício. A via de acesso, esburacada e lamacenta não
esconde o abandono a que o município está votado em matéria
de cuidados para com as artérias
de comunicação interna do município.
A JURA e a LIMA animaram o
Programa com lindas e melodiosas
canções, a par das danças tradicionais típicas da região e próprias
para ocasiões festivas.
O Secretário municipal do Mungo,
destacou no seu discurso, a satisfação incontida das populações,
pela visita do Presidente da UNITA
e sua comitiva ao município. Entre
os problemas vividos pelos habitantes, o dirigente local enfatizou
“a intimidação, partidarização dos
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órgãos do estado,
discriminação no acesso aos bens
económicos para o fomento da autossuficiência e a desaculturação”.
Segundo Venceremos, não existem
escolas e postos médicos em várias
escolas, acrescendo-se a isso a falta de energia elétrica e de água
potável canalizada. A não reabilitação das vias de comunicação,
sobretudo as da sede municipal
que se apresentam esburacadas
completa o rol das dificuldades
que não têm resposta do executivo
local. No quadro social o representante do Partido no Mungo denunciou o facto de os processos dos
ex-militares não estarem a merecer
celeridade desejada. “Os ex-militares da FALA, ex-FAPLA, antigos
combatentes e veteranos da pátria
continuam è espera da sua regularização na caixa de segurança social”, afirmou.
O estado do país e do Mungo em
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particular dominou o
discurso do líder da UNITA, que apontou os
caminhos para tirar Angola da condição miserável
em que se encontra sob governação desastrosa do
MPLA, com um consulado de quatro décadas.
Bailundo, a derradeira etapa da jornada aguardava
a chegada do líder da mudança, que pernoitou entre os habitantes do Mundo. O dia 12 de Março despontou no horizonte e todos os caminhos convergiram na capital de Numa II, Ekwikwi e Katiavala.
Pouco antes das 12 horas, o Presidente Samakuva
escalou a sede municipal do Bailundo. Depois da
saudação aos membros do executivo municipal, o
dirigente máximo da UNITA visitou o administrador municipal, naquilo que se tornou uma formalidade tradicional no Partido.
Cumprida a formalidade de cumprimentos de
cortesia ao administrador municipal do Bailundo,
o Presidente chegou ao campo de futebol, literalmente preenchido pelos participantes ao acto de
recepção e comício político. Os grupos de animação da LIMA e JURA capricharam na exibição
dos seus números e deixaram o público em delírio.
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Liberty (acima) e Kandambu (abaixo) juntam-se a
alegria dasmamãs da LIMA na nança tradicional.

Jornadas Patrioticas

13

Boletim Informativo da UNITA

I Trimestre 2015

Presidente Samakuva fazendo balanço
da digressao pelo interior do país

População do Bailundo presente no
comício do Presidente Samakuva
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ECOS DO
P ARTIDO
49.º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA UNITA

13 DE MARÇO DE 1966 - 13 DE MARÇO DE 2015

UNITA 49 ANOS POR ANGOLA E PELOS ANGOLANOS
Cerca de um milhão de pessoas entre militantes, membros, simpatisantes e amigos da UNITA estiveram presentes na celebração do 49.º aniversário da fundação da UNITA. A Concorrida cerimónia que parou a cidade
do Huambo, começou com uma passeata que percorreu as ruas da cidade e confluiu no largo Saidy Mingas,
local onde o Presidente da UNITA Dr. Isaías Samakuva discursou realçando os feitos dos 12 Conjurados de
Muangai, dos combatentes da primeira hora e de todos aqueles que com o seu saber, o seu sacrifício e entrega
fazem da UNITA a única salvação para os problemas que os angolanos enfrentam.
/// Ecos do Partido ///
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HUAMBO A CAPITAL DA UNITA

S

ábado 14 de Março. A cidade
do Huambo acordou engalanada com cores da UNITA.
Nas ruas da cidade flutuavam as
bandeiras bonitas do Galo Negro.
Afinal, o Huambo foi escolhido para acolher o acto central da
comemoração do 49º aniversário
da fundação da UNITA.
O movimento começou cedo, dos
bairros para os locais de pré-concentração ao São Pedro, Kapango,
Benfica, São João e Vila Graça.
O desfile para o largo Saidy Mingas começou do Kanhe e percorreu a avenida da Independência,
rua do Bispado, escalou o bairro
Académico, Cacilhas e Sanjuka.
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Durante cerca de duas horas, a
marcha paralisou todo o movimento automóvel da cidade do
Huambo e absorveu todas as
atenções. Das janelas e do alto dos
prédios todos queriam alimentar a
curiosidade…. Homens, mulheres,
jovens e velhos aderiram à marcha
com alegria estampada nos rostos.
Tudo numa base voluntária, cada
um movia-se de acordo com a sua
própria consciência e desejo ardente de marcar presença e participar
da festa de aniversário da UNITA.
Forças policiais com um misto de
sentimentos ocuparam pontos estratégicos. A marcha correu tranquilamente e sem perturbações

e tudo culminou no Largo Saidy
Mingas, palco principal da manifestação politica, em saudação
ao aniversário da fundação da
UNITA, pelo Dr. Jonas Malheiro
Savimbi e seus companheiros dos
quais apenas o veterano José Samuel Chiwale está presente.
Largo Saidy Mingas, literalmente
cheio, de um extremo ao outro.
Viam-se pessoas treparem árvores
e obras à volta, para melhor visibilidade. Tal é a participação da
população do Huambo ao acto que
inaugurou a nova era para a UNITA com esse nível de mobilização e
organização.
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liberty Chiyaka: O anfitrião da grande festa
“Chegou a hora da mudança! O tempo das
fraudes eleitorais
acabou! Para vitória?
Estamos prontos! Para
a derrota? Nem pensar”

A

o fazer as honras da casa,
Liberty Chiyaka destacou
ser uma honra receber no
Huambo, “grandiosas e respeitabilíssimas personalidades de diferentes espaços sociológicos e culturais e de diferentes gerações de
combatentes pela liberdade, desde
os lendários General José Samuel Chiwale, o diplomata Ernesto
Joaquim Mulato, os Generais Antonino Chiyulo, a guerreira mamã
Catarina Ululi Savimbi, os antigos
combatentes, como o mais velho
Vicente Vihemba e os mais jovem
dos Secretários Provinciais, Estevão Neto, de Cabinda”.
“A vossa presença é um enorme
incentivo motivacional para os
desafios futuros”, sublinhou. Mais
adiante, Liberty Tchiyaka resumiu
o sonho que anima e faz andar os
angolanos filiados na UNITA:
- construir um Estado de liberdade e independência total para
os homens e para a Pátria-mãe;
-construir um Estado Democrático assegurado pelo voto do povo
através de vários Partidos Políticos e eleições livres, justas, transparentes, competitivas, imparciais

e credíveis; -construir um Estado
verdadeiramente independente e
soberano que coloca o angolano
em primeiro lugar, o angolano em
segundo lugar, o angolano em terceiro lugar, o angolano sempre no
centro da governação; -construir
um Estado de igualdade de todos
os filhos da Pátria-mãe, sem discriminação, sem exclusão, sem
hegemonismo de grupos e sem
intolerância política; -construir um Estado social, dialogante,
unido, reconciliado, de solidariedade e justiça social e económica,
desenvolvido e moderno, livre do
medo, livre da pobreza, livre da
corrupção e livre do analfabetismo
que na busca de soluções económicas e sociais priorize o campo
para beneficiar a cidade. Para o
jovem dirigente político, o sonho
de liberdade, democracia, dignidade e justiça social e económica

idealizado pelos conjurados do 13
de Março de 1966, que continua a
congregar angolanos, vai-se transformar em realidade em 2017. “A
UNITA tem o dever e a obrigação
de devolver a esperança aos angolanos e construir agora o futuro de
confiança e segurança para todos”,
disse, assegurando que começou
na cidade do Huambo, a contagem
regressiva para a mudança política
em Angola. “Os poderosos podem
matar uma, duas, até três rosas,
mas jamais poderão deter a primavera. Chegou a hora da mudança!
O tempo das fraudes eleitorais acabou! Para vitória? Estamos prontos! Para a derrota? Nem pensar”,
alertou o jovem político, reafirmando pertencer a uma geração de
angolanos comprometida com os
ideais de Jonas Malheiro Savimbi,
Álvaro Holden Roberto e António
Agostinho Neto.

/// Ecos do Partido ///
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EXCERTOS DO DISCURSO DO PRESIDENTE ISAÍAS SAMAKU
DO 49º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA UNITA, NO HUAMB

C

elebramos hoje, o 49º aniversário da
fundação da UNITA, o glorioso movimento de libertação nacional fundado por um
patriota, homem de convicções profundas, o
Dr. Jonas Malheiro Savimbi, cujos ensinamentos se tornaram, agora, um património nacional, garante do resgate da pátria e da conquista
da dignidade humana para todos os filhos de
Angola.
Quarenta e nove anos depois de acesa a chama
da liberdade, em Muangai, rejubilamos com
os êxitos alcançados: acabamos com o sistema
de Partido Único. Participamos na fundação
das Forças Armadas Angolanas, conquistamos a democracia e lançamos os alicerces para
a luta política que visa a instauração efectiva
de uma República e de um Estado de direito
democrático em Angola.
Para isso, muitos perderam as suas vidas para
que hoje pudéssemos ter o país que temos.
Honra e glória aos nossos heróis. Outros heróis
estão vivos e celebram connosco aqui, a data
da fundação da obra que ajudaram a criar e
a crescer. Eu tenho uma lista aqui de muitos
desses heróis, mas permitam-me, embora já
tenham sido apresentados que, com todo respeito, chame aqui alguns que representarão
outros que também estão aqui, mas que por
uma questão de tempo vão se rever naqueles
que eu vou chamar.
Eu gostaria de chamar primeiro o General e
Deputado José Samuel Chiwale, o General Antonino Chiyulo, o General Vicente Vihemba, a
mãe Catarina Ululi, a Camarada Namukumbi,
o General Abraão Lumai Vituzi, General
Severino Sawenda.
Estes companheiros
como
disse e
t antos
out-
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ros que também estão aqui, ou estão a celebrar
connosco, o 13 de Março, noutras paragens do
nosso território nacional, lutaram e têm estado
a lutar para que Angola se torne naquele país
onde todos os seus filhos se sintam completamente livres. Livres da opressão, da pobreza, da
perseguição, do desprezo e da humilhação.
O General Chiwale é um dos primeiros 12
homens que com o Dr. Savimbi estiveram em
Muangai. Dos 12, é o único sobrevivente. Os outros companheiros que estão
aqui entraram logo a seguir, desde o
princípio da UNITA. Estão aqui outros
que continuam até hoje
a olhar para a luz
que ilumina o
nosso tempo.
Eu penso que merecem uma forte salva de
palmas.
A UNITA não morre, a
UNITA não são só as pessoas, a UNITA é uma causa,
a UNITA é um projecto de
sociedade. Uns tombam e
outros prosseguem a
marcha. Nós es-

tacelebrar hoje
toda Angoaniversário
partido.

mos a
e
m
la, o 49º
do nosso
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UVA POR OCASIÃO
BO

“

Faltam 3 quilómetros para a Cidade Alta

49 anos depois de acesa a

chama da liberdade, em Muangai, rejubilamos com os êxitos alcançados: acabamos
com o sistema de Partido Único. Participamos na fundação
das Forças Armadas Angolanas, conquistamos a democracia e lançamos os alicerces para a luta política que
visa a instauração efectiva
de uma República e de um Estado de direito democrático em Angola.

”

O

nosso slogan dizia Menongue - Ponto de partida,
Luanda - Ponto de chegada. Nós já estamos em Luanda, na Maianga, mas ainda não estamos na Cidade Alta. Chegamos à Luanda, mas não é Luanda que o
Slogan está a dizer. Ali, da Maianga, à Luanda que o slogan
está a dizer, ainda faltam três quilómetros, para chegarmos à
Cidade Alta. Mas, três quilómetros que parecem ser um percurso curto, está cheio de armadilhas, é ardiloso. É preciso
trabalhar.
Os 49 anos de luta fizeram com que a UNITA crescesse. Não
foi fácil, nós passamos por montanhas, atravessamos vales,
deixamos muita gente. Mas, como já mostramos aqui, todos
estão a resistir, porque estão olhar para onde vamos.
Precisamos de trabalhar para que chegados a 2017, possamos ter força suficiente para votar e aqueles que estão no
governo agora vão descansar um bocado. Nós vamos trabalhar para mostrarmos aquilo que sabemos fazer. Trabalhar
à sério, para convencer o povo que aquilo que nós dizíamos,
é verdade.
Nós temos de trabalhar para honrarmos os nossos heróis,
aqueles que criaram o nosso partido, aqueles que criaram
este projecto de sociedade. O Dr. Savimbi e os outros conjurados, quando se reuniram e criaram a UNITA, em Muangai, eles tinham uma ideia precisa, uma ideia clara a implementar no nosso país. Este projecto que se chama UNITA
visa o bem-estar dos angolanos.
Neste projecto, os angolanos não são só aqueles que estão
no MPLA. Os angolanos estão no MPLA, estão na UNITA,
estão no PRS, estão na FNLA, estão nos outros partidos e
muitos deles não estão em partido nenhum. Para a UNITA
os angolanos são todos e, de acordo com a nossa Constituição da República, são todos iguais perante lei, têm todos os
mesmo direitos e devem ter as mesmas oportunidades.

“

Nós temos de trabalhar
para honrarmos os
nossos heróis, aqueles que
criaram o nosso partido,
aqueles que criaram este
projecto de sociedade.

/// Ecos do Partido ///
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UNITA é uma força imparável, está de portas abertas
aos angolanos

O

s Angolanos são um povo trabalhador, empreendedor. Não precisam de esmola, é só criar-lhes oportunidades, eles próprios vão fazer. É
aí onde reside a diferença entre nós a UNITA e os outros
do MPLA.
Nós queremos um país verdadeiramente democrático e
durante os 49 anos de luta, nós temos levantado a democracia como a nossa bandeira. E a democracia exige
o diálogo. É preciso conversar, é preciso aceitar a diferença. Nem todos podem pensar a mesma maneira, um
pensa uma coisa, outro pensa outra. É mesmo assim, é a
força do argumento que vai convencer os outros.
Nós estamos aqui com compatriotas que estavam noutros
partidos, mas em determinado momento acharam que o
discurso da UNITA, o que a UNITA faz, aquilo que a
UNITA diz é coerente e pediram para se juntarem a nós.
Gostaríamos de aproveitar esta tribuna para dizer que a
UNITA está de portas abertas, nós recebemos todos os
angolanos de braços abertos, para engrossarmos a nossa
caravana para a vitória.
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A

UNITA hoje, como no passado é uma
força imparável, em busca do bem-estar de
todos angolanos.
Como os outros já disseram aqui, nós começamos
em Ndalatando, passamos por Malanje, fomos a
Kafunfu, ao Kuango, Xá-Muteba, passamos outra
vez por Malanje, viemos a Kangandala, Mussende,
Kalussinga, Mungo e Bailundo. Todos nos dizem
que há sofrimento.
Estávamos a entrar no Kuango, em Kafunfu, as
pessoas queixavam-se de fome. No nosso país,
numa terra cheias de diamantes, as pessoas estão a
se queixar de fome. Quem é que não está a fazer o
seu trabalho? É o governo. É responsabilidade do
governo velar pelo bem-estar das populações. Mas
vamos passar o tempo a lamentar? Não!
Cada um de nós pode ser agente da mudança,
pode ser actor da mudança para acabarmos com
esse sofrimento. É preciso trabalhar para a materialização deste objectivo.
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Compromisso com a fe- Mobilização permanente
licidade dos angolanos
preciso espalhar a mensagem nas aldeias, expli-

Q

uando a UNITA assumir o poder político em Angola, o desemprego diminui,
porque há aqui muito trabalho. Poderão
os angolanos não serem suficientes para algumas
especialidades. Vamos recrutar estrangeiros, aqueles que vêm aqui fazer aquilo que nós ainda não
sabemos fazer. Mas quando vêm, ao lado de cada
um deles estão 5 a 10 angolanos a aprenderem.
(…) É possível. Para cavar a estrada, para conduzir
o carro, nós precisamos de um chinês? Os angolanos não podem conduzir o carro? É preciso que
venha o chinês, o coreano e brasileiro para construir casa? Nós estamos aqui, podemos construir.
Com a UNITA no poder não só o emprego aparece, mas quem vai trabalhar ganha bem. Para nós,
o salário mínimo vai ser na ordem dos 500 dólares.
Neste país, vão nos perguntar onde é que vamos
tirar o dinheiro? O dinheiro está a dormir no chão.
O ferro está a dormir no chão, o ouro está a dormir
no chão, o cobalto está a dormir no chão, o cobre está a dormir no chão, o níquel está a dormir
no chão. A agricultura, o nosso solo é fértil. Nós
precisamos de importar batata? E sabem porque
importamos a batata, quando a nossa está aqui a
apodrecer no Chinguar, no Katchiungo e no Alto-Hama? Ele que devia velar pelo nosso bem-estar, a empresa dele é que importa e que vende ao
preço que quer, quando as coisas do nosso povo
estão a apodrecer aqui, depois de um trabalho com
tanto sacrifício e sem apoio.

É

car ao povo o objectivo da UNITA que é governar Angola para o bem-estar e felicidade dos
angolanos.
Estão a construir algumas casas, alguns condomínios.
Muito bem. Não chegam. É preciso que venha o chinês,
coreano, brasileiro construir essas casas? Nós estamos
aqui, podemos construir.Com tanto sofrimento nas
nossas aldeias, nos dizem que estamos a subir. Eles
(governo) e uns pouco sim, mas a maioria sofre e o sofrimento afecta a todos.
Não são só vocês que estão aqui, que são da UNITA,
os próprios do partido do poder, os homens do MPLA,
não são todos, também estão a sofrer como nós. São
angolanos como nós. A água que nós não temos, eles
também não têm. O medicamento que nós temos dificuldades de encontrar, eles também. O sofrimento
nosso é o sofrimento deles, também. Então quando
estamos a falar aqui, não estamos a excluir ninguém.
Estamos a explicar o estado real do país e dizer como
gostaríamos que Angola fosse. Devemos explicar bem
para nas eleições todos escolhermos a UNITA para
governar o país.
Quarenta anos sob a liderança de um partido, estamos
todos a dizer que a coisa não está andar bem.
É bom experimentar outro partido. Não haja medo. O
medo deve acabar. Ninguém está a roubar. Ninguém
está a fazer nada de mal. Você só está a dizer que o gerente não gere bem a minha loja e você escolhe outro. O
medo escraviza e a coragem liberta.
A mobilização deve ser permanente, mas é preciso conhecer o programa do partido. “Vamos dar emprego assim. Vamos pagar o salário assim. Para nós as escolas
serão gratuitas.” Não haverá gasosa na escola do tempo
da UNITA. Não haverá gasosa. Quem cobra gasosa vai
para a cadeia. Aqui, agora também dizem que não se
pode pedir gasosa. Mas todos sabem que estão a pedir
gasosa. Eles sabem e está tudo bem. O angolano estará
grátis até a 13ª classe. Vai para o curso superior. Se tiver
dinheiro paga. Se não tiver dinheiro o estado ainda lhe
ajuda. A condição é só que quando acaba o curso dele,
vai ter de trabalhar aí onde o estado quer, para lhe descontar durante 5 anos ou mais, aquilo que gastou no
ensino superior. Mas ele ao menos já tem o seu curso,
tem emprego garantido aí. Quando acabar de pagar aquilo, procura emprego noutro lado se quiser. Mas como
ele sabe que ali ganha bem, também não vai sair. É raro
sair. Fica mesmo aí porque já está a ganhar bem. Já está
bem. Em relação à saúde, o hospital central não estará
apenas nas grandes cidades.
/// Ecos do Partido ///
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V

Compromisso com a paz

amos rejeitar as provocações. Todos vamos respeitar a constituição e as
leis. Rejeitemos as provocações
daqueles que muitas vezes entram
pelas nossas aldeias e nos provocam. Não aceitemos!...
Neste dia em que celebramos o 49º
aniversário da fundação do nosso
partido; nós queremos dizer à todos
angolanos e ao mundo que rejeitamos, categoricamente a política de
espalhar pelo país a violência política, o ódio, a tirania, a corrupção
como formas de competir pelo poder.
A UNITA reafirma para todo povo
angolano e ao mundo, o seu compromisso irreversível e incondicional com a paz, e a sua absoluta fidelidade às regras democráticas e a
reconciliação nacional.
Neste dia em que celebramos o 49º
aniversário do nosso partido, reafirmamos a nossa disponibilidade
política de dialogar e de contribuir
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para uma resolução negociada do
conflito político-institucional, pelas
vias institucionalmente destinadas
a resolvê-lo. Também reafirmamos
o nosso compromisso irreversível
para com a causa do povo e a sua
determinação de congregar os angolanos para a mudança definitiva
em 2017.
No governo da UNITA a defesa dos
direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos angolanos será uma
prioridade. Nós vamos defender os
direitos, as liberdades e garantias
de todos os cidadãos. Não haverá
descriminação. Vamos trabalhar
para garantir, de facto os direitos
sociais, a educação de qualidade e
paga pelo estado. Ao contrário dos
outros, nós vamos começar pelas
aldeias. Porque se nós cuidarmos
bem das aldeias, haverá desenvolvimento das áreas onde se encontram.
Depois não vêm todos juntar-se na
cidade, onde não tem água, não têm
emprego e vivem mal.

É quase lógico, acontece em toda
parte. As pessoas têm tendência de
fugirem para as cidades onde não
encontram emprego. O problema
de água é muito sério e as mamãs
andam com as suas bacias a zungar,
a vender um pacotinho de ginguba
durante todo o dia. Os direitos dos
angolanos devem ser protegidos.
Quando nós estamos a falar de
mudança, queremos mudar muita
coisa. Os nossos costumes, a nossa
cultura, os outros não querem saber
nem das nossas línguas nacionais.
Queremos mudar até o respeito entre nós. As pessoas hoje não se respeitam, os mais novos já não respeitam os mais velhos.
A partir de hoje vamo-nos empenhar na mobilização. Cada um vai
trabalhar para mobilizar o outro.
Mobilizar os angolanos a aderirem
ao nosso programa. 2015 é o ano da
mobilização total para a mudança
em 2017. Então, é preciso trabalhar.
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Dr. Joaquim Nafoia

O Projecto político da UNITA continua a colher simpatia de muitos
angolanos. Um desses muitos angolanos que decidiu aderir à UNITA é
Joaquim Nafoia, antigo dirigente do
Partido de Renovação Social, que
por ocasião do 49º aniversário da
fundação do Galo Negro justificou
os seus motivos.

P

rimeiro gostaria de agradecer
a direcção da UNITA, todos
os dirigentes da UNITA, os
quadros da UNITA, os militantes da
UNITA e a população em geral pela
forma como nos acolheram, a partir da província do Kwanza-Norte,
Malanje, Lunda-Norte, Kwanza-Sul,
Bié e aqui na província do Huambo
de onde estamos a falar neste preciso momento. Muito obrigado.
A partir do dia 4 do mês de Março
de 2015, que eu Joaquim Nafoia
outrora porta-voz do PRS decidi
aderir à causa justa da UNITA, a
partir do dia 4, até hoje, já concedi
mais de 26 entrevistas aos órgãos de
comunicação social, tanto nacionais
como estrangeiros. E uma das perguntas que de todos os jornalistas
me colocam é a seguinte: o que é
que te motivou a aderir a UNITA? E
a resposta tem sido simples: A verdade «como diz a palavra de Deusa
verdade, só a verdade vos salva».
Eu entendi que de todos partidos, a
partir do partido que nos (des)governa há 40 anos e outros partidos
que estão ali e acolá … cuidado com
os falsos profetas. Há organizações
aqui, que de dia aparecem como
defensores do povo, com a pele de
cordeiro, mas na hora da verdade,
põem o casado de lobo e se juntam
ao leão para devorar o povo. Vocês
sabem que eu também estava nesse
grupo. Algumas vezes eu mesmo
já hostilizei a UNITA. Nunca me
escutaram? Já critiquei a UNITA.
Mas como eu disse que “a bíblia diz
que só a verdade é que vos salva”.
Fiz uma reflexão aturada, analisei,
cheguei à conclusão que estava perdido, o caminho certo é este: a UNI-

TA.
Mas, gostaria de fazer um apelo a
todos os meus irmãos, aos meus
amigos, aos meus camaradas e a todos compatriotas para não colocarem o murro à frente, a UNITA está
aberta. Podem vir, serão recebidos.
Mas quando tomamos essa decisão
e na altura que eu saia da minha
casa em direcção à Maianga, na
presidência da UNITA, encontrei
três barreira no meio. A primeira
barreira, encontrei dois governadores e disseram-me assim: “ouvimos que você saiu no PRS vai para
onde?” Eu disse: vou para a UNITA,
e me disseram: “Não vai na UNITA.
Eles não têm dinheiro, eles são tribalistas, eles são analfabetos”. E eu
lhes disse o seguinte: a minha consciência é inegociável. Eu não troco
a minha consciência pelo dinheiro.
E lhes disse mais: vamos discutir do
ponto de vista ideológico e não com
meios materiais. Depois lhes fiz uma
pergunta: “eu já li o orçamento geral
do estado. Será que no orçamento
geral do estado há uma rubrica Joaquim Nafoia onde vão tirar para me
dar?” E eles já não me responderam.

Analisando a configuração de todos
partidos e analisando a UNITA, a
sua direcção é heterogénea. O Engenheiro Mulato não é do Norte?
O presidente da bancada parlamentar da UNITA não é do Norte?
O secretário-geral adjunto não
é do Norte? Agora vamos para o
MPLA. O presidente do MPLA é do
Sul? O vice-presidente é do Sul? O
secretário-geral é do Sul. Vamos no
grupo parlamentar, o presidente do
grupo parlamentar é do Sul ou do
Leste? Vamos na direcção do país.
O Presidente da República é do Sul
ou do Leste? O vice-presidente? O
presidente do tribunal supremo? O
presidente do tribunal constitucional? O presidente da Assembleia
Nacional? Os dois vice-presidentes,
o primeiro e o segundo?
Afinal de contas qual é o partido tribalista em Angola? Não é o
MPLA?
Vamos trabalhar juntos para que
em 2017 haja mudança que todos
nós angolanos almejamos.
Muito obrigado.
/// Ecos do Partido ///
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Dr. Figueiredo Mateus
Ao contrário do vaticínio de seus adversários, a UNITA não morre. A sua longevidade é assegurada pelo
crescente número de angolanos que vão aderindo a
esse partido. Figueiredo Mateus que também ocupava
cargo relevante no Partido de Renovação Social – PRS
diz ter chegado o momento dos angolanos ajudarem
a UNITA a concretizar a aspiração de mudança em
Angola.

E

u queria pedir, com máximo de simplicidade,
como é evidente, que tenhais a finesa de não olhar para o relógio, porque num país onde a mentira ocupa a Televisão Pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola, de Janeiro a Dezembro, é inteligente
perder 5 minutos para ouvir a verdade.
Em segundo lugar, quero agradecer uma vez mais, já
o fiz no Kafunfu, mas torno a fazê-lo, porque me toca.
Quero agradecer do fundo do meu coração, a hospitalidade que temos merecido da direcção da UNITA, na pessoa do Senhor Presidente e do Senhor
Secretário-geral. O estar aqui nessa tribuna para mim
significa a extensão dessa singular hospitalidade.
Muito obrigado
Como disse o Dr. Nafoia, a pergunta que não se cala,
de amigos, alunos, de parentes, da imprensa é: qual é a
motivação de mudar para a UNITA? Porquê a UNITA?
A resposta poderia ser e tem sido simples. A motivação
central é o rumo do país, o rumo que o país tomou que
tem que ser mudado.
Hoje, entre nós angolanos vem se tornando moda não
apostar muito na carne congelada, apostando na carne
abatida. Às vezes chegamos, encontramos uma tigela à
mesa e perguntamos, que carne é essa? É de vaca. Mas
como é, importada? Se é importada, não. Eu quero
carne abatida. E a galinha? Te dizem é de casa, para
distinguir a outra que vem já sem moela.
Então, dentre as motivações, eu quero dizer-lhes as
mais frescas. Estamos na digressão com o Presidente
Samakuva, e estivemos no Kafunfu, onde nos disseram
que têm fome. Na própria vila do Cuango não há água,
em Xá-Muteba, eu não controlei as lágrimas, porque o
relato que o Secretário municipal nos fez, foi chocante,
a ponto de dizer-nos que os angolanos até não têm direito ao bilhete de identidade. Os estrangeiros que vêm
com o seu dinheiro, são os primeiros que sem cumprirem as filas conseguem a cidadania angolana e os angolanos não. Aqui no Mungo foi eliminada a iniciação, a
classe em que as crianças devem aprender as cores e as
letras e a língua portuguesa, que não é nossa de certo
modo, foi eliminada porque não há professores. As es24
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colas não chegam.
Precisam-se mais motivações? São chocantes as motivações. Mas sobretudo, eu estou para dizer que aderi a
UNITA, para dizer sim e não. Aderi à UNITA para dizer não à exclusão, não à asfixia da Democracia, não à
colocação do angolano no último lugar das prioridades
e dos privilégios, não à atribuição da cidadania angolana por meio extra-constitucionais e anti-constitucionais. Aderi à UNITA para dizer sim à paz, sim à justiça
social, sim ao desenvolvimento económico de Angola, sim à educação com qualidade, sim aos serviços de
saúde com maneiras humanas, com serviço de saúde
humanizado, sim à gestão transparente da coisa pública.
Para terminar, quero agradecer, parabenizar, uma vez
mais a UNITA, porque festejar o aniversário da UNITA é festejar a Democracia. A democracia é um troféu
da UNITA. Neste momento a UNITA, paralelamente à
busca do poder, vem consolidando com todas as suas
forças, a Democracia. Eu sei que para a UNITA, e eu
subscrevo, a Democracia não é só fazer eleições, mas
também é alternância. E é para esta luta e é para esta
convicção que eu estou na UNITA. Termino mesmo
dizendo que eu fui baptizado no Cuango, o Cuango é
o meu Jordão. Fiz a procissão de fé no Cafunfu e estou aqui no Huambo a ser crismado, como militante
da UNITA.
Viva UNITA
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Dr. Aleixo
Sobrinho
Aleixo Sobrinho diz que acompanha
o percurso da UNITA há vários
anos. Escolheu o 49º aniversário da
fundação da UNITA como melhor
ocasião para formalizar a sua entrada para as fileiras da segunda
maior formação política.

M

uito obrigado.
É muita emoção estar
aqui com vocês neste
momento muito especial, no 49º
aniversário deste grande partido,
que eu observo há muitos anos.
Não é porque faltou coragem. Não.
Fui, simplesmente observando e
saber perfeitamente a quem eu me
devo ligar.
Durante muitos anos fiquei, participei, ajudei, contribui no meu partido que era o MPLA. Fui militante
do MPLA, por mais de 30 anos. Em
1969, entrei para a estrutura deste
partido. Foram muitos anos. Dos
momentos mais difíceis, naquela
altura, nós é que contribuíamos.
Era quem merecia, não era quem
queria. Hoje, nós vemos, depois
de tantos anos de luta que o nosso
país fez tantos mártires, desapareceram deste mundo e nós temos
que honrar estes mártires. Eu sou
um destes mártires que tem o pai
que morreu pela independência
desse país. Eu pergunto o que é que
eu tenho? O que é que eu ganhei?
A única coisa que tenho da independência deste país é o bilhete de
identidade. Foi nesta andança que
encontrei companheiros da UNITA, pessoalmente o senhor Álvaro,
Secretário provincial de Luanda,
mostrou-me um caminho certo,

deu-me os documentos, os estatutos da UNITA e deles encontrei
aquilo que durante muitos anos eu
procurei.
Eu estou aqui com vocês porque
quero participar, ainda tenho tempo para participar na luta pelo
bem-estar social, político deste
país, deste povo mártir, que sofre
todos os dias, não tem água, não
tem luz. Eu venho de Luanda para
Huambo. Foi difícil, levei mais de
12 horas para aqui chegar. As estradas que foram feitas há menos
de 5 anos estão totalmente todos
rebentados. Onde é que vai o nosso dinheiro?
Depois de ler os estatutos da UNITA, encontrei neste partido, a
liberdade de expressar, a liberdade
de dar continuidade o pensamento
que me foi transmitido pelo meu
falecido pai, que dizia o seguinte:
“vocês amanhã vão viver bem, depois da independência desse país,
vocês vão viver bem”. Eu queria ver
o pai vivo hoje, para lhe perguntar: é isso que é viver bem? Hoje, é
um retrocesso daquilo que a gente
já vivia. Angola já exportava. Eu
passei pelas ruas, pela estrada que
me trouxe de Luanda para aqui.
Encontrei a cebola a deteriorar-se,
a batata a deteriorar-se. Porquê,
ninguém compra! E nós estamos

a importar o pepino, estamos a
encontrar o tomate, estamos a importar o arroz. Quando nós podíamos produzir. Já era produzido em
Angola. O açúcar era nosso. Eu
conheço áreas de Angola onde tínhamos fábricas, como a Tentativa,
em Caxito. Não houve guerra e a
nossa fábrica desapareceu, porque
alguém nos queria vender o seu
açúcar e rebentou com aquilo que
era nosso. Então, vamos lutar, para
com a direcção da UNITA, darmos
o nosso contributo para o bem-estar deste país, para que a democracia se faça sentir, haja liberdade e
o povo angolano viva em paz e em
harmonia.
O tribalismo é uma arma que muitos usam, vive-se essa situação. Nós
vivemos essa situação. Onde é que
está esse tribalismo, de que lado é
que se está a viver esse tribalismo.
Eu tenho companheiros da minha
província do Bengo na direcção da
UNITA.
Mais uma vez, eu queria agradecer
a todos presentes, a essa moldura
humana que aqui se faz sentir para
mostrarmos ao mundo que a UNITA está como o povo e o povo está
com a UNITA.
Muito obrigado”.
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NOTA DE AGRADECIMENTO !!!

o dia 14 do mês de Março,
estive na cidade vida do
Huambo, uma cidade vasta, com uma capacidade ecológica
muito extensa, estive sempre a ter
momentos de uma nostalgia, tendo em conta aqueles sinais ainda
visíveis, resultantes da guerra que
assolou o país durante décadas...
Em algumas artérias da cidade
“huambina”, é comum ainda encontrar vestígios de balas/tiros nas
paredes e edifícios destruídos por
bombas de médio calibre. 13 anos
depois, já se devia dar outro tratamento a esses imóveis e porque
não ter um museu de guerra nesta
cidade que foi uma das que mais
sofreu com o conflito armado?
Lembrei-me logo do malogrado músico, Tchissica Artes (!?),
tão logo disseram-me que o local
em que estava hospedado, era no
Acadêmico! Tchissica, a quem eu
faço a minha vénia. Foi dos músicos para mim, que melhor retratou
a sua terra pós conflito armado. Foi
feliz na composição e na interpretação... Um VIVA para Tchissica!
Dizia que estive no Huambo, a
convite do partido UNITA, convite endereçado pelos “Maninhos”
da JURA, fortemente por culpa do
meu Autarca Jonas Dos Santos,
que insiste em considerar-me de
um académico imparcial e a se ter
em conta na nova Angola que se
pretende!.. Respondi ao convite de
forma positiva, sem hesitação, pois,
é sempre bom estar de quando em quando, ao
redor
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daqueles que fazem política partidária e conhecer quais as suas ideias-chaves quanto ao país que julgo
ser de todos nós. O convite, servia
para assistir as comemorações do
49º Aniversário da fundação da
UNITA, já que isso aconteceu a
13 de Março de 1966, no Muangai-Moxico Leste de Angola, onde
uma das intenções era ter as suas
bases dentro do território angolano, já que luta contra o inimigo, no
caso o colono português, tinha de
ser feita cá. Logo, a UNITA, foi inovadora, uma vez que os outros 2
Movimentos de Libertação Nacional, tinham as suas bases de apoio
noutros países vizinhos e não só.
O 49º aniversário, foi vivido com
muita satisfação por parte de todos os seus membros, a cidade do
Huambo foi pequena para receber
centenas de milhares de militantes,
simpatizantes e amigos do Galo
Negro. A UNITA, fez deslocar para
o Huambo - o meu amigo Autarca Liberty Chiyaka, chamou da
Capital Política Da Mudança. Estiveram lá representantes de todas
as províncias e também alguns de
países em que o Galo Negro tem
representação! O largo Saidy Mingas foi pouco espaçoso para tanta gente que queria ver e ouvir o
Líder do Galo Negro, Isaías Ngola
Samakuva falar.
Uma primeira nota fica aqui, a
UNITA está viva do ponto de vista
das massas, não me vou espantar se a UNITA conquistar 4

Deputados no Huambo e no Bié,
porque o trabalho de casa está sendo bem feito e sem descartar que
as outras forças também estão a
trabalhar o que é bom para o jogo
da competição política. Porém,
parece-me que o Galo Negro está
antecipado e é só olhar pela forma
como seu Líder está andar pelo
país profundo para explicar o projecto do seu partido no sentido de
ampliar a sua base de militantes.
Voltando ao Huambo, eu presenciei
um fenómeno que talvez, encontra
resposta na Sociologia Das Massas,
pois, a forma voluntária como o
povo, de uma forma geral, acorreu
para ver e ouvir Samakuva, só se
verificou nas animadas Eleições de
92, onde os ideais das liberdades
individuais e colectivas e também
do multipartidarismo, levavam as
massas às ruas para animarem os
actos de massas. Vi sobas, pastores,
camponeses, operários, professores, etc, mas todos foram de forma VOLUNTÁRIA, sem qualquer
decreto de COAÇÃO de que se não
for poderá perder emprego!
Gostei muito de estar no Huambo
e aprendi muito sobre a dinâmica interna e funcional da UNITA.
Gostei do trabalho aturado que a
JURA está à desenvolver no âmbito da mobilização de outros jovens.
Felicitei pessoalmente o Presidente
Samakuva, nos 3 minutos que me
cedeu, de uma conversa básica já
no salão onde se passava o jantar
de fecho da actividade!
Uma palavra para Liberty Chiyaka:
tens tudo para ser o orgulho de jovens que se interessem por política e
a mim, tu cativaste!
Obrigado mais uma vez pelo convite e CONSIDERAÇÃO e permitam-me dizer: igual à vocês,
não há! Boa tarde meus Autarcas
e Monarcas. E como sempre digo:
isso assim é que anima, pá! ATT:
Um abraço singular aos irmãos
Pena.
Machado Mendes
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II CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE A PAZ E ESTABILIDADE NA ÁFRICA AUSTRAL

No mês de Abril dedicado à Paz e Reconciliação Nacional, a UNITA promoveu o segundo ciclo de Conferências
sobre a Paz e Estabilidade na região Austral de África, que teve como palco, o Hotel de Convenções Talatona. Três
temas foram trazidos à reflexão, designadamente, “Os Caminhos da Reconciliação Nacional”, “A contribuição
da UNITA para a paz, democracia e reconciliação” e “Transição democrática em Angola”. A interagir com uma
audiência de jovens e estudiosos estiveram os docentes universitários, Arlete Chimbinda, Alcides Sakala Simões e
Almerindo Jaka Jamba. Diamantino Mussokola e Clarisse Kaputu estiveram na moderação do debate, enquanto
a jovem Albertina Navemba Ngolo encarregou-se de conduzir a cerimónia.

A

ngola, marcada por longos
períodos de conflito, tem
necessidade de uma reconstrução política, económica, social e cultural inclusiva, para que a

itos a aceitação da humanidade do
outro e o respeito pela sua dignidade. Este fim deve ir mais longe na
aplicação da justiça para que a luta
contra o crime, a aceitação da lei es-

Dra. Arleth Chimbinda
transição política pós-conflito para
a paz e a reconciliação nacional se
dê de forma pacífica.
Este primeiro passo para a reconciliação deve começar pelo fim do antagonismo no relacionamento entre
angolanos, tendo como pré-requis-

tar acima de qualquer cidadão e a
defesa dos direitos humanos sejam
factos consumados.
O processo de reconciliação nacional em Angola deve exigir uma
vontade política ao governo para
que haja uma mudança de cultu-

ra política que hoje permite o enriquecimento ilícito e impunidade
dos crimes de homicídio por parte
de alguns militantes do MPLA.
Pela complexidade que a reconciliação nacional encerra em Angola,
as formas e os modelos de reconciliação nacional devem explorar
as fórmulas ancestrais e contextualizá-las de formas a criar-se um
espaço político, económico, social
e cultural onde seja possível viver a verdade, o perdão, a justiça,
o reconhecimento e a aceitação
recíproca.
Em Angola onde a sociedade de
transição pós-conflito e a sociedade
democrática caminham juntas,
reclama-se por uma solução única
e inovadora assente numa maior
vontade política que coloca a verdade, o perdão, e a justiça sobre os
injustiçados do passado e de hoje;
reclama-se sentido patriótico na
construção do futuro inclusivo de
todos os angolanos actores políticos
ou não.
Os injustiçados do passado colonial constituem a maioria do povo
angolano. Os que tiveram de arcar
com os maiores traumas da guerra
pós-colonial são a maioria do povo
angolano. Os que beneficiaram com
27
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a independência nacional através
do enriquecimento ilícito e apossamento de milhares de hectares
de terras mais produtivas retiradas
à força do povo são a minoria do
povo angolano. A correcção desta
situação exige grandes investimentos por parte do Estado Angolano
na luta contra a pobreza em bases
diferentes daquela que está a ser
praticada hoje. Exige maiores investimentos na educação e saúde
públicas de formas a se colocarem
acima de estruturas privadas que
são hoje alguma excelência de ensino e saúde em Angola.
As vítimas do genocídio do 27 de
Maio de 1977, do genocídio eleitoral de 1992 e da sexta-feira sangrenta devem ser primeiro reabilitadas e
posteriormente indemnizadas. As
vítimas da guerra colonial e pós-colonial devem ser reabilitadas através
de um memorial de formas a nunca
serem esquecidas.
O Estado Angolano deve investir em estruturas que estudem as
razões profundas da conflitualidade
e as soluções mais permanentes.
As vítimas e os injustiçados devem
falar; os algozes, os que se enriqueceram ilicitamente devem ser conhecidos para que a justiça do perdão
funcione e se implante o amor e o

I Trimestre 2015

patriotismo construtivo. Continuar
a branquear a reconciliação nacional é minar o futuro de Angola.
A criação da história definitiva sobre a conflitualidade e os abusos
para se estimular a cultura de direitos humanos e a cultura de debate
é uma necessidade urgente para se
banir definitivamente a prática de se
estar acima da lei, a corrupção e a
intolerância política praticada pelos
governantes.
O Estado Angolano através do
Governo, da Assembleia nacional,
do poder Judicial e da Sociedade
no seu todo devem buscar permanentemente a base legal para a
reconciliação nacional. Por isso,
consideramos muito negativa a
decisão unilateral de suspender o
funcionamento do mecanismo bilateral, destruindo assim, uma estrutura que estabelecia pontes, ainda necessárias, pois é evidente que a
transição para a estabilidade e para
o Estado democrático de direito não
são ainda realidades adquiridas.
A actual Constituição da República
de Angola tem fundamentos estruturantes não conciliadores como as
questões sobre a terra, a nacionalidade, a eleição do presidente da
República, a língua oficial, os símbolos nacionais e outros.

Finalmente apesar de o governo
ter instalado o Programa de reconstrução e desenvolvimento, mantêm-se os sinais que não podem ser
ignorados como a falta de habitação,
a desigualdade dos rendimentos e as
insuficiências dos serviços sociais.
A pobreza, o desemprego, a questão
mal solucionada da desmobilização
dos ex-militares e a desigualdade
não perspectivam uma evolução
positiva para o país. Mas, o que se
mantém é a corrupção, a intolerância política e o desrespeito da lei
que perspectivam uma evolução
política perigosa, para um país que
tem passado por processos de abusos da soberania, e dos direitos humanos, injustiças políticas, sociais,
económicas e culturais e delapidação da identidade.
Angola reconciliada é Angola que
vê nos seus povos negros autóctones ou não, mestiços autóctones
ou não, brancos autóctones ou não
um único povo que constrói espaços políticos, sociais, económicos
e culturais de liberdade, igualdade e
justiça, porque para a UNITA só existe uma única raça humana e esta
será a base necessária da verdadeira
reconciliação nacional de Angola.
A reconciliação nacional é um imperativo. Esta tarefa é nossa!

CONTRIBUIÇÃO DA UNITA PARA A PAZ,
DEMOCRACIA E RECONCILIAÇÃO NACIONAL EM ANGOLA

C

omo é do conhecimento de todos, celebramos no passado dia 4 de Abril de 2015, 13 anos do calar das armas em
Angola; um facto histórico que nos permite fazer uma
avaliação objectiva do processo de paz em curso, desde a assinatura, em 2002, do Memorando de Entendimento do Luena,
na província do Moxico.
Neste contexto, é importante frisar-se que a análise de qualquer
processo de paz como da emergência de qualquer conflito deve
ser delimitada pelas fronteiras da histórica e pela perspectiva antropológica porque a paz e a guerra, como fenómenos sociais,
resultam da visão das lideranças de cada época, de cada etapa da
vida das sociedades.
Encontrámos na história da humanidade, homens e mulheres
ilustres que lutaram pelos ideais em que acreditavam, e muda28
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ram, desta forma, o curso dos acontecimentos da história dos respectivos povos, Comunidades, Estados e
Nações.
Podemos citar, três exemplos, de
líderes visionários, entre muitos,
que foram decisivos na história dos
respectivos povos, como foi Mao
Tsé-Tung, no século XX, como impulsionador da revolução da China,
Nelson Mandela, na África do Sul
e o papel de Jonas Savimbi, como
mentor da democracia multipartidária em Angola e um dos dinamizadores do processo da criação do
Comité de Libertação da Organização da Unidade Africana,(OUA)
quando da fundação dessa organização, na década dos anos sessenta
do século passado.
Por conseguinte, a grande visão estratégica, o carisma político-militar
e a coragem destes grandes homens
da história e de cultura foram, efetivamente, factores humanos, factores pessoais, que potenciaram
“as chamadas condições objectivas
que levaram a alteração do rumo
da história” através, por exemplo, e
para citar apenas estes, das guerras
de libertação nacional em África e
do conflito regional da África Austral que determinou a independência da Namíbia, a retirada das tropas cubanos e russas de Angola e o
início de negociações directas entre
a UNTA e o governo da República
de Angola, em 1991.
O fim destes conflitos determinou
formas diversas de paz, como a paz
de Nelson Mandela, que permitiu
a construção da nação arco-íris na
África do Sul, um processo que se
tem consolidado na base de compromissos nacionais permanentes,
entre negros, brancos mestiços e
indianos e a paz social na Namíbia.
Com base neste enquadramento
histórico e analisando o caso angolano, neste período pós-conflito,
podemos identificar, do ponto de
vista político e sociológico, a existência de factores potenciadores
de conflitualidade ainda ativos na

nossa sociedade, como o factor social, o factor cultural, o factor político e económico que devem merecer
uma atenção muito particular.
Ao negar-se a construção da paz
social e ao se recusar o estabelecimento de um sistema político de
equilíbrios nacionais, como prevê
a própria constituição, na base da
separação de poderes, o sistema
político vigente em Angola, que
viola sistematicamente a própria
Constituição, utiliza estes factores,
acima mencionados, para impor
um determinado comportamento
à sociedade que deseja partidarizada, sob os símbolos do partido no
poder.
Para impor esses valores, o sistema
utiliza a coação, os meios públicos
estatais da comunicação social e a
violência que se manifesta através
de atos de intolerância política,
como demonstração de força, de arrogância e de abuso do poder, para
impor o medo, intimidar e condicionar o comportamento dos cidadãos, sobretudo nas áreas rurais.
A intolerância política assume-se,
assim, como uma forma de violência política organizada, visando um
determinado fim político, definido por elementos mais radicais do
partido no poder que defendem a
continuidade do sistema, e não se
conformam com o crescimento da
UNITA e a com a real possibilidade
dela vir a dirigir o país.
Nestes termos, a intolerância política visa a destruição das estruturas
de base da UNITA. Só no ano passado foram mortos 88 militantes
da UNITA em ações perpetradas
por elementos do partido no poder, devidamente identificados, bem
como a destruição de símbolos e
propriedade do partido, a exemplo do que ocorreu nas localidades
de Kassongue e Kuemba o ano
passado, e, mais recentemente, na
província da Lunda Norte, na comuna de Luremo, de que resultaram
21 feridos graves e a destruição de
viaturas.

Nestes termos, o crescimento da
UNITA é tido, na visão dos sectores
mais conservadores do partido no
poder, como uma ameaça aos seus
interesses. Mas o que aconteceu
nas eleições da Nigéria vai também
ocorrer em Angola porque as mudanças sociais e políticas são inevitáveis, é assim que a história nos
ensina.
De facto, os segmentos mais radicais
do partido no poder intensificaram
a intolerância política, reforçaram a
censura, continuam as prisões arbitrárias, sobretudo em Cabinda, os
espancamentos, os desaparecimentos e a perseguição de dirigentes
de formações politicas, através dos
actos de intolerância política, como
também de dirigentes da sociedades
civil, como acontece atualmente
com Rafael Marques, vitima de um
processo político por ter escrito um
livro onde denuncia a corrupção e
as violações dos direitos humanos
em Angola.
Perante esta difícil situação, e à luz
das provocações de quem tem sido
alvo ao longo destes últimos 13
anos do calar das armas em Angola, provocações consubstanciadas
nos atos de intolerância política,
que fizeram desde 2002 centenas de
mortos, feridos, e destruição do seu
património, a UNITA entende que
a paz social é a melhor opção para
Angola e para os angolanos.
Na conjuntura actual, a UNITA é a
força garante da estabilidade política em Angola que tem pago um
preço muito elevado para manter
esta opção estratégica.
Esta vivência de longos anos de conflitualidade, entre filhos da mesma
pátria tem de alertar a consciência
nacional dos angolanos para a importância das lições que se devem
de tirar do passado para se entender
melhor o presente e perspectivar-se
a construção da paz social, única
garante da estabilidade política do
país. É um imperativo envidarem-se
esforços para se transformar o calar
das armas em paz social.
29
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A TRANSIÇÃO DEMOCRATICA EM ANGOLA
Falar da problemática da transição
democrática em Angola, mais
concretamente da democracia em
Angola e para Angola é abordar
uma das componentes essenciais e
incontornáveis para a construção
duma Paz duradoura para o nosso
País.
A opção pelo regime político
democrático tem sido uma das
tendências dominantes no mundo
hodierno. Para confirmar esta tese
basta pontuar que dos 193 Estados
reconhecidos pelas Nações Unidas,
123 reclamam serem democracias
(ww.freedomhouse.com ).
Para uma melhor abordagem do
tema sobre a Transição Democrática em Angola, gostaríamos de dividir a nossa apresentação nos seguintes itens:
O que é a democracia?
A palavra democracia provém dum
termo grego composto de duas palavras demos =Povo e kratein =
governar. A democracia é por conseguinte o regime político no qual o
poder é detido ou controlado pelo
povo (princípio de soberania), sem
que haja distinções devidas ao nascimento, à riqueza, à competência
… (princípio de igualdade).
Regra geral as democracias são
indirectas ou representativas, exercendo o poder através de representantes designados aquando das
eleições em sufrágio universal.
A democracia opõe-se a outros regimes tais como:
• A monarquia absoluta (poder nas
mãos dum só homem);
• A aristocracia (poder nas mãos
dos melhores);
• A Oligarquia (poder nas mãos
dum pequeno número de pessoas
ou de famílias);
• A Teocracia (poder nas mãos
duma casta sacerdotal);
• O Império, a ditadura e outros regimes totalitários.
Elementos-chave de estados organizados sobre o princípio
democrático
• Proclamação das Liberdades e Direitos Fundamentais. O princípio
da liberdade dos cidadãos decorre
30
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de toda uma série de manifestações
concretas que constituem a lista
dos direitos humanos. Os direitos
humanos constituem a condição
sine que non para o funcionamento de um sistema democrático. O
desenvolvimento e a evolução dos
direitos do homem só são possíveis
se os homens viverem no seio
duma democracia, onde a população pode elaborar ela própria
as leis que vão regê-la e controlar
publicamente os três poderes, legislativo, executivo e judicial.
• Eleições: A eleição é um dos pilares fundamentais da democracia.
A democracia que assenta na vontade da maioria, consagra o princípio
da organização de eleições livres,
transparentes e com intervalos
regulares. O cidadão eleitor encontra-se confortado no seu direito de
escolher ou sancionar os dirigentes
através do seu cartão de eleitor. Já
não é necessário recorrer à violência nem à desobediência civil para
exprimir o seu desacordo. O momento eleitoral permite-lhe exprimir a sua cidadania, pedir contas
aos governantes e exigir que tenham em conta as suas aspirações.
• Separação dos Poderes (Legislativo, executivo e Judicial):
• Pluralismo: O pluralismo é uma
das condições essenciais da democracia assente no princípio que
o povo escolha os seus governantes.
Ora não pode haver escolha
• Alternância
A longa marcha da democratização em África
A ascensão dos países africanos
à independência a partir dos anos

50 - (o primeiro país africano a
tornar-se independente foi o Ghana em 1957 e 1960 foi considerado
como o ano das independências
africanas 17 países do continente
berço ascenderam à soberania nacional e internacional) abriu uma
nova página na longa marcha da
luta pela liberdade e dignidade do
homem africano.
Contudo como nota Tony Leon no
seu estudo sobre “ O estado da democracia liberal em África: Ressurgimento ou recuo? “Relativamente
ao período pós – independência a
maior parte dos Estados africanos
deram provas de um grau de semelhança atroz, duma ausência de
bases essenciais necessárias a um
governo democrático.
Os trinta primeiros anos após as
independências foram marcados
pela emergência de sistemas de
partido único, de “presidentes vitalícios “, e de violentas usurpações
de poder quer por assassinato ou
através de golpes de estado. A personalização do poder, a repressão
dos direitos humanos e o surgimento de muitos dirigentes venais
entrou na ordem do dia. Mobutu
Sese Seko Kuku Waza Banga um
dos dirigentes emblemáticos do regime corrupto e ditatorial do Zaire
chegou de afirmar e nós citamos
«a democracia não está feita para
a África». A afirmação de Mobutu confirmou-se para uma grande
parte do continente africano, pelo
menos até à guerra fria.
No fim dos anos 1980, sobre cerca
de 150 Chefes de Estado que dirigiram os países africanos desde a
independência, só 6 renunciaram
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ao poder e mesmo nestes casos
depois de permanecerem no poder 20 anos ou mais. O historiador
Martin Meredith no seu livro The
State of Africa faz referência ao
ex-presidente Houphouet Boignhy
da Côte d’Ivoire em 1991, na altura
ele tinha 84 anos e já se encontrava
no poder há 29 anos no poder declarou: « Não há número dois , ou
três ou quatro na Côte d’Ivoire …
aqui o número um sou eu e eu não
partilho as minhas decisões ».
Hoje porém, a situação democrática nos 48 países africanos da África sub-sahariana onde vivem cerca
de 800 milhões de habitantes está
melhor do que antes. No último
relatório da Freedom House intitulado “ Freedom in the World 2015”
(Washington: Freedom House,
2015), esta organização identificou países da África como «livres»,
como «parcialmente livres» e como
«não livres». A Freedom House define um país como «livre» lá onde
se observa o respeito pelos direitos
políticos e liberdades civis. Considera «parcialmente livre» lá onde
existe pouco respeito pelos direitos políticos e liberdades civis. Os
países «parcialmente livres» sofrem muitas vezes duma corrupção
endémica, dum fraco respeito pelas
regras do direito, de conflitos étnicos e religiosos, e dispõem muitas
vezes dum partido político único

que desfruta duma posição dominante apesar duma fachada de
pluralismo limitado. Define como
países «não livres» os países caracterizados pela repressão, o autoritarismo e a ausência de liberdades
civis.
A nova vaga de transição
democrática em África - a partir
dos anos 90 –
O início dos anos 1990 marca a
entrada da África numa nova vaga
de transição democrática que tem
lugar depois da queda do muro de
Berlim e da desintegração e queda da União Soviética. Este processo teve lugar em quase todos
os países africanos que a partir de
então passaram a adoptar novas
constituições, consagrando sistemas democráticos com o reconhecimento do pluralismo, eleições
disputadas, a proclamação dos direitos e liberdades fundamentais
e o reconhecimento da oposição
politica. Progressos significativos foram alcançados em muitos
países africanos, mas existem ainda muitas resistências. Eleições
mal organizadas ou manipuladas
desembocam muitas vezes em violências que bloqueiam o processo
democrático assim como o diálogo entre os actores políticos. Para
se manter no poder, alguns chefes
de estado procuram modificar as
constituições, ou procuram instru-

mentalizar certas instituições pondo assim em causa o princípio da
separação dos poderes.
A transição democrática em Angola
A contribuição da UNITA para a
Instauração e a consolidação da
Democracia em Angola A transição democrática em Angola, isto
é a passagem de um sistema de partido único a uma democracia multipartidária resultou da convergência de vários acontecimentos.
Sob o ponto de vista internacional
temos a pontuar a queda do muro
de Berlim e o desmoronamento da
União Soviética, acontecimentos
que marcaram o fim da Guerra
Fria ;
No plano continental temos a destacar o papel que jogaram as Conferências Nacionais iniciadas na
África francófona;
No plano nacional, é preciso não
olvidar o papel que jogaram os
Democratas angolanos na rejeição
do sistema de partido único.
Por último e justiça seja feita, importa destacar o papel histórico
que a UNITA desempenhou na
Resistência popular generalizada
que permitiu pressionar o governo a entabular negociações para a
instauração de um sistema de democracia multipartidária em Angola.
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LUANDA:
A MÁQUINA DA MUDANÇA NÃO PÁRA
-Sob o lema: Para a Victória da
UNITA em 2017, tudo para a
Mobilização e todos para a Mobilização, realizou-se em Viana, a
Vª Reunião Ordinária do Comité
Provincial de Luanda, que contou
com a participação de centenas de
membros. O discurso de abertura
foi proferido pelo Eng.º Ernesto
Joaquim Mulato, Vice-presidente
da UNITA. O certame serviu para,
conferir posse aos novos membros
do Executivo Provincial, discutir a
vida interna do Partido em Luanda e traçar as estratégias para fazer
face aos novos desafios que se colocam diante do Partido na capital.
-Decorreu de 02 a 25 de Abril de
2015, o Iº Seminário Metodológico
para a criação e gestão de núcleos
partidários de base. A dinâmica
compreendeu quatro escalões de
formação de activistas, sendo o primeiro composto por membros do
Secretariado do Comité Provincial
e orientado pelo Dr. Álvaro Chikwamanga. Os activistas saídos do Iº
escalão constituíram-se em formadores do IIº escalão composto pelos
Secretários e membros dos Comités Municipais. Os integrantes do
IIº Escalão, desdobraram-se em 12
Brigadas nas diversas comunas de
Luanda, e trabalharam na capacitação dos activistas do IIIº escalão,
com matérias de formação de novos núcleos zonais do Partido. Por
último, os activistas saídos deste
escalão formaram os componentes
do IVº escalão.
A sessão de encerramento do certame teve lugar dia 1 de Maio no
mesmo local e contou com a presença do Presidente do Partido,
Isaías Samakuva que no seu discurso disse esperar que “Luanda comece a andar”. O Presidente chamou
atenção para a necessidade do activista político da UNITA conhecer
bem a linha política e o programa
de governo do Partido, para que
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saiba convencer angolanos. Apelou
aos 945 activistas formados, maior
dedicação e entrega ao trabalho
político de esclarecer os citadinos
sobre linha política e programa de
governo da UNITA. “Se não dominar essas matérias, o activista não
vai conseguir fazer o seu trabalho”,
alertou o mais alto dirigente, acrescentando que o activista político da
UNITA deve ter, entre outras qualidades, saber falar, saber cantar e,
até, saber dançar, para cativar as
pessoas”.
O líder da UNITA disse aos presentes que o país atravessa um dos
seus momento conturbados, devido ao que chamou de “insensibilidade” dos governantes.
“Em 13 anos de paz contávamos
que viríamos caminhar para uma
paz efectiva, mas todos os dias
constatamos que a paz civil está a
deteriorar-se”, disse, sublinhando
que o medo instalou-se no seio das
populações, e que as pessoas têm
receio de dizer o que pensam.
Isaías Samakuva apelou aos activistas da UNITA a terem coragem de
dizer aquilo que muitos têm receio
de pronunciar.
Isaías Samakuva disse esperar que
os activistas políticos da UNITA
se espalhem por todos os cantos
de Luanda, com a preocupação de
transmitir a mensagem do Galo
Negro e motivar os angolanos para
a mudança.
“A nossa preocupação é que a nossa mensagem seja entendida por
um maior número de angolanos”,
disse, convidando aos militantes a
estarem atentos aos fenómenos à
sua volta e saber interpretá-los correctamente.
- O Secretariado Provincial para a
Mobilização Urbana, leva a cabo
a campanha de mobilização denominada “Boca-a-Boca”” e “Porta
–a- Porta”. Campanha que decorre
desde o dia 10 de Abril de 2015
estendeu-se à várias artérias da

Dr. Álvaro Chikwamanga
Secretário Provincial de Luanda
cidade de Luanda, tendo com o
objectivo explicar aos Luandenses
o projecto de Sociedade que UNITA pretende implementar quando
for poder em Angola. No mesmo
âmbito da mobilização urbana, o
Secretariado afim promoveu um
debate radiofónico na rádio Despertar, em que participaram também os representantes do Partido
de Renovação Social e da Sociedade civil.
- O Secretário provincial de Luanda da UNITA chamou de delinquência Institucionalizada o acto
que culminou na destruição das instalações do seu Partido, no bairro
Mundial, ao Benfica. Humilhação e
provocação são os possíveis nomes
que o dirigente da UNITA atribuiu
ao acto levado a cabo por um tal
de Roberto da Cruz, “Kilson”, coordenador da comissão de bairro e
secretário da JMPLA, com o auxílio do seu chefe de operações, que
responde pelo nome de Narciso
“Dragão”.
Apesar de serem eles os autores do
vandalismo, comportaram-se com
a falta de urbanidade, perante a
visita do secretário provincial da
UNITA que se deslocou ao local
para constatar in loco.
“Se as nossas comunidades são dirigidas daquela forma, então, não
só estamos entregues à bicharada,
como à delinquência institucionalizada”, lamentou Álvaro Chikwamanga.
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INTOLERÂNCIA POLÍTICA
JOVEM DA JURA MORTO NA KIBALA

O

plano macabro que o MPLA pôs a
circular a todos os níveis que visa a
eliminação de dirigentes, quadros e
militantes da UNITA já conta com 3 baixas,
em menos de três meses.
Desta vez foi Aurélio António Zumbi que em
vida respondeu pelo cargo de secretário comunal da JURA para a organização do Município da Kibala, que no dia 23 de Março de
2015 encontrou a morte imediata na sequência de disparos de arma de fogo do tipo “caçadeira”, protagonizados pelo senhor Afonso
Katimba que diz “ter cumprido apenas com a
sua missão”.
De 24 anos de idade, Aurélio António Zumbi
foi espancado antes do seu carrasco o assassinar.
Afonso Katimba vive no bairro Ndanka/Shell,
a norte do município e é identificado com os
serviços de informação do MPLA, SINFO.
As autoridades policiais estão informadas do
sucedido, mas até ao momento não houve
nenhum pronunciamento sobre o caso.
De Janeiro até ao memento da edição deste
apontamento foram mortos em iguais circunstâncias 4 cidadãos e ferido um outro.
No dia 6 de janeiro de 2015 foi baleado, mortalmente, Alberto Pedro António e 12 dias depois Figueiredo Francisco encontrou a mesma
sorte pelas 9 horas e 30 minutos por militar
das FAA.
De lembrar que pelo macabro do MPLA visa
de entre outras medidas eliminar fisicamente
os militantes da UNITA e em caso de hospitalizados acelerar a sua morte.

Caso dos 1168 blocos da
UNITA destruídos continua
sem julgamento
Voltou a ser adiado o julgamento dos autores do acto de intolerância política que resultou na destruição de 1168 blocos
de cimento, que se destinavam à construção das instalações
do secretariado do comité comunal da UNITA na Capupa, a
72 quilómetros da sede municipal do Cubal.
A sessão do julgamento estava marcada para dia 6 de Maio
de 2015, na sala de audiências do tribunal municipal do Cubal, Província de Benguela.
33

Boletim Informativo da UNITA

I Trimestre 2015

COMUNICADO DO COMITÉ PERMANENTE SOBRE O
GENOCÍDIO DO MONTE SUMI

O

Comité Permanente da
Comissão Politica da
UNITA reuniu aos 29 de
Abril de 2015, em sessão extraordinária, sob a presidência de Isaías
Henrique Gola Samakuva, Presidente da UNITA, para apreciar o
Relatório dos Deputados do Povo
à Assembleia Nacional a quem foi
incumbida a missão de constatar,
no Huambo, a veracidade dos factos relatados nas queixas, denúncias e reclamações recebidas de
diversas famílias, sobre os acontecimentos ocorridos no monte
Sumi, município da Caála, no dia
16 do corrente, ligados à seita Luz
do Mundo, liderada por José Julino
Kalupeteka.
Da análise do Relatório, o Comité
Permanente registou o seguinte:
a) Os deputados do povo trabalharam no Huambo durante quatro
dias, tendo reunido com as autoridades locais, recolhido imagens vídeo e fotografias sobre a
chacina, e registado depoimentos
de dezenas de cidadãos, entre sobreviventes do genocídio ocorrido no monte Sumi, familiares das
pessoas até hoje desaparecidas,
testemunhas que presenciaram e
escaparam dos assassinatos, religiosos, polícias e militares que participaram na operação.
b) Os deputados do povo não tiveram acesso à área onde a maioria
dos crimes terá ocorrido porque
foram impedidos por ordens ditas
superiores. Apesar das garantias
fornecidas pelo Governador da
Província, em reunião, de que iriam ao local para constatar os factos
in loco, no dia seguinte, na hora da
partida, o acesso foi-lhes negado
pelas autoridades locais que alegaram possuir “ordens superiores”
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que proibiam os deputados de ir ao
Sumi, ficando da inteira responsabilidade destes quaisquer consequências que resultassem de uma
eventual deslocação.

h) Aos deputados do Povo também
foi negada a visita ao cidadão José
Kalupeteka, cujo paradeiro continua desconhecido.
Em face dessas constatações e
considerando, em particular, as
obstruções e contradições nas
declarações oficiais, criadas pelas
autoridades a quem incumbe proteger a vida e garantir o respeito
pelos direitos humanos, universalmente consagrados, o Comité
Permanente da Comissão Política
conclui que algo de muito grave
terá ocorrido no Monte Sumi e
arredores, no dia 16 do corrente e
seguintes.

c) Em resposta ao assassinato de
nove cidadãos da Polícia Nacional atribuído a membros da seita “A
Luz do Mundo”, o povo registou
actos de perseguição, raptos e de
caça ao homem contra cidadãos
indefesos, membros e não membros da seita “A Luz do Mundo”.
Registou em particular o desaparecimento de muitos cidadãos e o
assassinato de mais de mil, dentro
e fora da área cujo acesso foi vedado aos deputados.
Assim sendo, e considerando o
facto de que Angola é membro de
d) Nem todos os perseguidos, organizações internacionais que
mortos e desaparecidos são mem- devem garantir a inviolabilidade
bros da seita Kalupeteka. Dezenas da vida e assegurar o respeito pelos
de camponeses que residem ou direitos humanos e a paz e seguque foram encontrados nas suas rança das famílias, povos e nações;
lavras, situadas próximo do monte
Sumi e vizinhanças das Comunas O Comité Permanente da
do Cuima e Catata, há quilómetros Comissão Política da UNITA dede distância do principal local dos cidiu:
crimes, também terão sido assassi- a) Lamentar e condenar mais uma
nados.
vez os assassinatos de agentes da
autoridade e de centenas de civis
e) Há insistentes relatos da existên- indefesos ocorridos na Província
cia de valas comuns no local cujo do Huambo no dia 16 do corrente
acesso foi bloqueado aos depu- e seguintes.
tados do povo, onde um número
indeterminado de cadáveres te- b) Repudiar energicamente o clima
ria sido enterrado e desenterrado de terror que se criou na Provínposteriormente para serem escon- cia do Huambo visando coarctar
didos em valas mais pequenas na as liberdades democráticas dos ciregião circunvizinha.
dadãos.

f) Há sérias contradições na versão c) Solicitar aos órgãos competentes
oficial dos acontecimentos.
da Organização das Nações Unidas
e outras, a realização de um ing) Há um clima de terror na quérito rigoroso e imparcial sobre
Província, em particular nos Mu- o genocídio do Monte Sumi.
nicípios da Caála e do Huambo e
um grande sentimento de repulsa Luanda, 29 de Abril de 2015
pelos actos de violação dos direitos
humanos que terão sido cometidos O Comité Permanente da
pelas autoridades públicas.
Comissão Politica da UNITA
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ACTIVIDADES DOS DEFENSORES DO POVO

TRANSPARÊNCIA ELEITORAL É QUESTÃO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A

Deputada e Vice-presidente do Movimento para
a Democracia de Cabo
Verde, Janine Lelis, disse, recentemente, na cidade do Lobito, que
a transparência eleitoral era uma
questão de igualdade de oportunidades.

Janine Lelis, Deputada de Cabo
Verde
Para a Deputada, que dissertava o
tema sobre “Importância da Transparência nos Processos Eleitorais
em Africa como garantia da estabilidade” o que incentiva a falta de
transparência nos processos eleitorais é a corrupção, pois muitos
veem-se obrigados a trocar favores
em detrimento da sua liberdade de
escolha e de pensamento. Por isso
considerar que um dos pressupostos para se por fim a este cenário
é o empoderamento das pessoas
para acabar com a pobreza e a
miséria, garantindo assim escolhas
livres.
“Mas do que uma letra da Lei, a
liberdade tem de ser algo vivido”,
frisou a deputada do MPD para

quem a paz, a estabilidade política
e a justiça dependem da percepção
de cada um de que o seu voto tem
peso e merece respeito dos seus
governantes. Segundo Janine Lelis, a voz dos que fazem parte do
processo político deve ser ouvida,
para garantir a estabilidade, acrescentando que a legitimidade deve
ser ganha nas urnas por meio de
voto livre e erguido de pluralidade.
Ainda segundo a Deputada cabo-verdiana é necessário que as
instituições funcionem como deve
ser para que a democracia seja
autêntica. “A força das instituições
é que faz das democracias, verdadeiras democracias”, frisou Janine
Lelis quando fazia uma analogia
dos avanços democráticos do seu
país e os de Angola. Segundo disse,
Cabo Verde já está numa fase da
consolidação da democracia, enquanto em Angola ainda lutam
com a intolerância política.
Para a Deputada, é necessário fazer
uma avaliação do quanto o processo democrático africano avançou,
o grau das liberdades e direitos
fundamentais dos cidadãos e outros direitos civis e políticos.
Fraude Electrónica e a batalha das
Leis
Quem também fez uma incursão
sobre a transparência eleitoral foi
a Deputada Mihaela Webba Kopumi, que no primeiro dia das V Jornadas Parlamentares da UNITA,
apresentou aos participantes e convidados o projecto de Lei entregue
em Janeiro pela UNITA à Assem-

bleia Nacional, sobre o “Sistema
de Informação e Gestão dos Processos Eleitorais”. Mihaela Webba
falou do contexto histórico em que
surge a proposta da UNITA, os
pontos principais nela contidos e a
comparação desta com a proposta
de Lei do Registo Eleitoral apresentada pelo Executivo.
Segundo a também jurista, a
proposta da UNITA surge num
contexto em que com o registo
eleitoral de 2007 e actualizações
em 2009 e 2012, tinham sido registados em Angola, 9.500.000
(nove milhões e quinhentos mil)
eleitores, dos quais mais de dois
milhões viram a obstrução dolosa
do seu direito de voto, por suposta fraude eletrónica que alterou a
base de dados do registo eleitoral.
Esta é de resto a polémica que a
UNITA quer ver ultrapassada, e
que na opinião da Deputada encontra no projecto de Lei do Sistema de Informação e Gestão dos
Processos Eleitorais, respostas eficazes para uma gestão dos dados
do registo eleitoral, com garantias
de transparência e credibilidade,
ao contrário da proposta do Executivo, vista pela UNITA e demais
partidos, como um meio para limitar o acesso de cidadãos ao registo
eleitoral e o controlo da respectiva
base de dados por um órgão alheio
ao processo.
A proposta do Executivo viola a
Constituição da República, no seu
artigo 107º que atribui à Administração Eleitoral Independente e, só
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a ela, as competências para gerir o
Processo Eleitoral.
A Pertinência das questões eleitorais é para UNITA um factor fundamental para a estabilidade, dai
o Lema das suas V Jornadas Parlamentares realizadas em Benguela
de 9 a 11 de Março,“Transparência
Eleitoral, Agora e Já”.
Mas não foi de eleições que se fizeram as jornadas, pois Vicente Pinto
de Andrade, conceituado académico, foi convidado a dissertar o tema
sobre “Os Actuais desafios no campo económico-financeiro”. Este
tema foi dominado pela abordagem entorno da actual “crise financeira” que o país enfrenta, fruto da
baixa do preço do petróleo, ao que
o docente universitário considerou
ser um problema de falta de estratégia do executivo que pouco ou
nada faz para que o país deixe de
depender do petróleo.
Ainda de acordo com Vicente
Pinto de Andrade, as reservas do
Petróleo poderia servir agora para
gerir a actual queda do preço do
“crude”, pois, segundo disse, no
tempo das vacas gordas deve se
poupar, para se gastar em tempo
de crise.
Por seu turno, o Presidente do
Grupo Parlamentar da UNITA,
Deputado Raul Danda, disse, no
discurso de abertura, que o Partido
entende que o Estado republicano
e a democracia exigem que não só
se dê vez e voz ao Soberano Povo
de Angola, para se pronunciar na
frequência estabelecida pela Constituição, sobre a quem quer emprestar o poder pelo período de 5
anos previsto nessa Constituição,
como também que seja respeitada
a decisão soberana deste Povo, exprimida livremente nas urnas.
“Pretendemos, nós UNITA, que
quem ganha as eleições as ganhe
com transparência e lisura, e quem
as perca reconheça no vencedor a
legitimação do voto justo e transparente do Povo, sem engenharias
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eleitorais susceptíveis de perigar a
estabilidade no nosso país”, frisou.
Segundo disse, o seu Grupo Parlamentar iria aprofundar a sua
reflexão sobre as melhores estratégias a adoptar para que a Assembleia Nacional assuma, o mais
rapidamente possível, o seu papel
fiscalizador, sendo igualmente um
momento para reiterar, entre outras, a exigência para que as sessões
parlamentares sejam invariavelmente transmitidas aos angolanos,
em directo, de modo a que estes
possam acompanhar o que fazem
os seus representantes na Assembleia Nacional.
O Deputado considerou igualmente que as V Jornadas Parlamentares da UNITA decorriam em
meio de uma crise económica que,
fruto da baixa do preço do petróleo
nos mercados internacionais.
“Durante anos, fomos alertando o
Executivo para a necessidade de
utilizar os recursos gerados com a
comercialização do petróleo para
alavancar outros sectores vitais da
economia, fazendo aquilo que se
chama “diversificação da economia”. Lembrámos vezes sem conta
que o petróleo não é um recurso
renovável, que era preciso poupálo para as gerações vindouras;
pedimos ao Executivo que se lembrasse da orientação do Presidente Agostinho Neto, que apontava
a agricultura como sendo a base;
dissemos que um olhar atento devia ser dado à indústria, às pescas,

ao turismo, enfim, mas não nos
quiseram ouvir”, rematou.
Sobre a intolerância política, sublinhou o facto do Presidente da
República ser sistematicamente
desautorizado por militantes do
seu partido. “Refiro-me à intolerância política, cuja existência
foi recentemente reconhecida e
condenada por si, apelando a que
tudo se faça para contrariar essa
tendência. A verdade, porém, é
que, agindo em sentido contrário
a essa orientação, continuamos a
ver angolanos espancados, assassinados, com propriedade destruída, apenas por pensarem diferente.
Luremo, na Lunda Norte, foi recentemente mais um desses casos.
Mas, afinal, a ordem do Presidente
não está a ser cumprida porquê?”
fim de citação.
As V jornadas Parlamentares da
UNITA tiveram ainda na sua agenda visitas aos municípios de Benguela, onde o destaque vai para
os actos de intolerância política
protagonizados por supostos militantes do MPLA, que agrediram
a pedradas a delegação de Deputados do Galo Negro que visitou
a localidade de Kasseque no Município da Ganda. Outra nota negativa foi o facto da Administração
municipal de Benguela ter impedido o Regedor Pedro Kachipoke de
presidir o tema sobre “Os valores
tradicionais perante os desafios da
sociedade”, na companhia de outros 60 sobas.
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Deputados da UNITA visitam sinistrados do Lobito

T

udo começou como se fosse
uma chuva miúda, por volta
das 20 horas, encontrávamo-nos na ponta da Restinga, no
Sol e Mar, a participar do Cocktail
que marcava o encerramento das
V Jornadas do Grupo Parlamentar
da UNITA, que vinha decorrendo
em Benguela de 9 a 11 de Março de
2015.
Os sinais de chuva fizeram com
que nos movimentássemos à procedência, a cidade de Benguela.
Passando algum tempo, a chuva
tinha subido de intensidade, que
em uma hora e 45 minutos, até os
que se encontravam em movimento, tinham dificuldades de conduzir. Viam-se objectos a serem arrastados pela corrente de águas da
chuva. Afinal, em uma hora e 45
minutos a chuva intensa tinha criado danos humanos e materiais á

população do Lobito e Catombela,
várias residências tinham sido destruídas.
Na madrugada do dia 12, a Rádio
Lobito e a Rádio Mais, anunciaram
os danos que as chuvas tinham causado. Até às 8 horas deste dia (12),
anunciaram a morte de 28 pessoas,
entre adultos e crianças. À medida
que o tempo ia passando, o número de vítimas mortais aumentava, o
que intensificou os serviços das equipas de resgate, constituídas por
Bombeiros, FAA, Policia e a sociedade em si. A situação começou a
preocupar cada vez mais a população, assim como as autoridades
governamentais.
Na manhã do dia 13, uma delegação de Deputados da UNITA,
encabeçada pela Drª Miraldina
Jamba, em representação do Presidente da UNITA, Isaías Samaku-

va, deslocou-se junto dos familiares das vítimas, numa altura em
se estava a processar a entrega
dos corpos aos familiares, para os
referidos funerais, previstos para
as crianças, no período matinal, e
adultos à tarde.
No Hospital Regional do Lobito
situado no Compâo, local por nós
escalado, o cenário era triste e calamitoso. Conversamos com duas
senhoras que acabavam de perder
sete membros da mesma família,
conversamos ainda com uma
menina que acabava de receber
três caixões. Num deste estavam os
restos mortais de sua mãe.
Prosseguimos para outra morgue,
do Centro de Saúde para onde estavam a ser transferidos outros
corpos.
Recebidos pelo Director Municipal da saúde do Lobito, Zeferino
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Joaquim, até aquela altura tinham
contabilizado sessenta e seis corpos, dos quais o Pastor da Igreja
Metodista, Horácio Mako Yuti,
e, dizia ainda que, “ as equipas de
resgate estavam a continuar a fazer
o seu trabalho e tinham já preparadas 74 urnas para qualquer eventualidade”.
Apesar do momento de aflição e
dor, os Deputados Miraldina Jamba, Alberto Ngalanela e demais
membros da Direcção da UNITA
que participaram dos funerais,
manifestaram satisfação pela forma cívica e humilde como foram
recebidos pelo Director municipal
da saúde do Lobito e sua equipe em
serviço.
A catástrofe do dia 11 de Março
de 2015 no Lobito, que afectou os
bairros da Boa Vista, Bela vista,
Auto Esperança, Santa-cruz, Vale
do Liro, Bairro da luz e Catumbela,
causou a morte de mais de 70 mortos, vários desaparecidos e mais de
1.700 desabrigados.
Importa ainda referir que ao entardecer do dia 15 de Março, os
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Deputados da Bancada Parlamentar da UNITA, visitaram as zonas
sinistradas e junto do Administrador municipal do Lobito, Amaro
Ricardo Segunda, fizeram a entrega de donativos, em solidariedade
com as vítimas.
“A natureza tem sido muito implacável para com os nossos irmãos
de Benguela” lê-se numa nota de
imprensa da Direcção da UNITA,

tornada pública pelo Secretariado
da Comunicação e Marketing, em
reacção às consequências de chuvas que caíram na noite de 25 de
Março de 2015, criando mais vítimas mortais, nas zonas A, B, C, D,
E e F da cidade de Benguela, no
mesmo mês que Lobito registou
mais de 70 baixas, em resultado
das quedas pluviométricas e inundações.
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GUARDEI A FÉ DO MEU PAI POR UMA ANGOLA MELHOR

E

u era muito pequena, mas
percebia muitas vezes a
aflição do meu pai. Era muito perseguido por pertencer a
UNITA. Do mesmo modo, tinha
um primo seu que ofereceu sua
casa para ser o Comité da UNITA.
Certo dia meu pai foi levado amarrado para lugar desconhecido.
Graças a Deus nesse dia, foi salvo
por um amigo. A seguir a isto, o
meu pai viu as suas propriedades
serem confiscadas paulatinamente,
incluindo uma fazenda grande e a
casa que tinha na cidade alta.
O meu pai teve que lutar muito
para poder adquirir outro terreno
para poder nos acomodar.
Apesar
de
todo o
sofrimento
o meu
pai falava
sempre
dos motivos
que o
le vav am
a
ser
da

UNITA. Falava do projecto de
Muangai e da necessidade de se
construir um país melhor, onde o
angolano fosse respeitado e valorizado acima de tudo e acreditava
que um dia essa luta triunfaria.
O meu pai acabou por falecer,
mas eu guardei sempre a fé que ele
tinha.
Quando me tornei adulta, não
encontrava maneira de me juntar
a UNITA, já que eu pensava que
não seria bem recebida por não ter
nenhum conhecido.
Até que um dia, o jovem Monteiro
Eliseu abordou-me e convidou-me
a ingressar na JURA.
Agora sinto-me bem trabalhando
para contribuir para o bem do nosso país através da UNITA.
Claro que existe uma diferença
enorme entre ser simpatizante
e membro. Tenho que aprender
muito ainda para poder apetrechar-me dos conhecimentos políticos nec-

essarios para melhor servir o meu
partido.Tenho sido alvo de alguma
descriminação, por parte de algumas pessoas que não entendem os
verdadeiros propósitos da UNITA,
valorizando mais as mentiras que
se produzem contra ela.
Fui expulsa da casa onde vivia com
a minha tia, pois ela não queria
que eu trabalhasse com a UNITA.
Hoje, tenho que me virar sozinha,
e tenho certeza que a minha tia um
dia entenderá a causa da UNITA.
efectiva que respeite a voz do cidadão, que conceda o direito a
greve e satisfaça as preocupações
dos grevistas, que conceda o direito
manifestação e respeite o povo.

Argénia Bila

de
23 Anos
ária do curso
it
rs
e
iv
n
U
te
Estudan
direito

“A UNITA não é uma organização
estanque, voltada para si mesma. É um Partido aberto à participação de todos os cidadãos,
filiados e não filiados. Todos
podem participar, individual ou
colectivamente, na formulação
de políticas e em outras actividades do Partido.”

Presidente Isaías Samakuva
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UNITA é um partido aberto a todos os angolanos, para
o alcance dos objectivos mais nobres o povo angolano.
As políticas da UNITA têm sempre no seu centro o
homem angolano. Razão do slogan 1.º O Angolano,
2.º O Angolano, 3.º O Angolano e Angolano sempre.
Junta-te a UNITA para junto formarmos um governo
que trabalhe com todos e para todos.
Junta-te a UNITA para junto formarmos um governo que resolva de forma definitiva os problemas mais
crónicos da nossa sociedade, nomeadamente a fome, o
desemprego, a violência gratuita, estradas descartáveis
e sem esgostos, má distribuição da renda nacional, a
corrupção, mais conhecida por gasosa a falta de luz e
água, entre outros.
Junta-te a UNITA para que haja uma separação real
entre os poderes e uma democracia plena.
Junta-te a UNITA para que a justiça seja efectiva e o
estado se torne protector de todos Angolanos.
Junta-te a UNITA porque só unidos venceremos.
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Comité Provincial da JURA no Huambo

S

ob presidência de Eduardo Ndumba,
Secretário Provincial da JURA no Huambo e
na presença do Secretário Provincial para a
Mobilização do Partido e do Secretário Nacional
do Recursos Humanos da JURA, Venceslau Chipindu, teve lugar a I Reunião do Comité provincial
da JURA no município do Mungo.
O referido certame teve a participação de cento
e quinze delegados idos de todos os municípios
daquela província.
No acto de abertura, Eduardo Ndumba que falava para cerca de dez mil pessoas entre membros
da LIMA e da JURA caracterizou a actual situação
da província destacando os mais recentes acontecimentos do Monte do Sumi, tendo condenado a
postura errada dos seguidores da Ceita Religiosa a
Luz do Mundo na matança dos Membros da corporação policial, e do mesmo modo condenou o
genocído contra os civis que não poupou a vida de
velhos, mulheres e crianças inocentes.
A reunião decorreu num ambiente de harmonia
em que os delegados balancearam as actividades
político-administrativas dos últimos seis meses.
A reunião que decorreu sob o lema: JURA Patriotismo e Inovação para Vitória, terminou no dia
tres de Março, cujo discurso de encerramento foi
proferido pelo Secretário Nacional para os Recursos Humanos e Formação de Quadros, Venceslau
Chipindu.

O Secretário Provincial da JURA no Huambo aproveito o
acto de encerramento da reunião, para conferir fosse aos
vários quadros da JURA, nomeados recentemente para
vários cargos a nível da província e seus municípios.
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JURA em Luanda realiza palestra com
Universitários

verdadeira história de Angola é um assunto bastante
proocurado pela nova ger-

ação.
Muito mentira se disse sobre Angola e os Angola e principalmente
quando o assunto era a diabolização da UNITA.
Hoje, na presença de testemunhas
vivas dos factos que marcaram a
história do nosso país, a juventude
tem bebido da verdadeira história,
beneficiando no contraditório, a
oportunidade de poder ouvir a
versão da UNITA.
Foi neste espírito que cerca de 50
jovens universitário do curso de
direito, beneficiaram de uma palestra subordinada ao tema “O Percurso histórico da UNITA”.
O referido tem foi desenvolvido pelo dirigente sénior do nosso partido, Juliano Pedro Tchali
que actualmente ocupa a pasta de
Secretário Provincial do Partido
para a Gestão de quotas.
Aquele dirigente da UNITA
começou por falar das razões que
levaram o Dr. Jonas malheiro Sav-
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imbi a fundar a UNITA numa altura em que os dois movimentos já
existentes dirigiam a Luta a partir
do exterior do país com os seus dirigentes vivendo em hoteis de luxo
e o soldado sofrendo e morrendo
no interior do país. essa luta não
era eficaz.
O Dr. Savimbi criou a UNITA
como um instrumento de luta pela
independência total de Angola,
onde o dirigente partilha o mes-

mo sofrimento com os dirigidos e
decide melhor a solução dos problemas.
Juliano Tchali fez uma introspecção das várias fazes de luta
da UNITA, desde 13 de Março de
1966, quando os 12 conjurados,
co-fundadores, apresentaram à
Angola e ao mundo o projecto de
MWANGAI, descreveu a luta anti-colonial, a luta para instauração
da democracia multipartidária, a
luta contra a neo-colonização e a
luta política dos nossos dias.
O MPLA produziu muitas inverdades que até hoje tenta incutir na
cabeça dos Angolanos.
Mas a consciência dos Angolanos
cresceu e a juventude já não se
deixa enganar.
No final da palestra, alguns participantes pousaram para a posteridade do momento.
O Secretário Provincial da JURA,
Benedito Umbassanjo Aurélio
disse na ocasião que iniciativas do
género não vão ficar por aqui.
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LIMA FIRME NA LUTA POR UMA ANGOLA DE TODOS

Mensagem da LIMA por ocasião do 13 de Março de 2015
1Por ocasião das comemorações do 13 de Março, data histórica da fundação da UNITA, o Comité Nacional da LIMA, em nome de
todos os seus membros, militantes
e amigas saúda calorosamente a Direcção do partido na pessoa do Sr.
Presidente Isaías Henrique Ngola
Samakuva.
2- Rende homenagem solene ao
presidente Fundador Dr. Jonas Malheiro Savimbi e aos 12 Conjurados
do 13 de Março que no Congresso
constituinte juraram fidelidade e selaram o compromisso de libertar a
terra e os homens do jugo colonial
Português.
3- 13 de Março de 1966 a 13 de
Março de 2015 , são exatamente 49
anos de enormes sacrifícios, de um
percurso por caminhos sinuosos
mas também de grandes vitórias.
4- A UNITA derrotou o colonialismo português, conquistou a Independência Nacional.
5- A UNITA lutou e alcançou a Democracia multipartidária para os
angolanos, defendeu a economia do
mercado que hoje vigora no País.
6- A LIMA saúda e felicita sua excelência o presidente do partido Dr.
Isaías Henrique Ngola Samakuva
pelo périplo diplomática efectuado
na bélgica, bem como as jornadas
patrióticas na região Leste com realce na Lunda norte onde militantes

do MPLA duma forma cobarde
agrediram membros da UNITA
que se encontravam em missão de
serviço na zona do Luremo, tendo
causado vários feridos e uma viatura
carbonizada.
7- A LIMA saúda a realização das V
jornadas parlamentares da UNITA
realizadas com sucesso em Benguela
de 9 a 11 do corrente mês, sob o lema
“ Transparência Eleitoral, agora e já”,
cujo as conclusões servirão de linhas
orientadoras para o desempenho
cada vez mais activo e efectivo dos
nossos Deputados.
8- Neste mês consagrado internacionalmente as mulheres, a LIMA regozija-se pelas inúmeras conquistas
que a mulher angolana tem alcançado no seio do partido em prol da sua
afirmação nos lugares de tomada de
decisão.
9- Importa reafirmar que, a representação das mulheres na UNITA
é um facto incontornável, quer na
Comissão política, quer no Comité
permanente como na Assembleia
Nacional e demais instâncias da vida
do partido.
10- A LIMA repudia com veemência
todos os actos de intolerâncias politica que possa por em risco o processo de paz unidade e reconciliação
nacional.
11- A LIMA denuncia a tentativa de
fraude contida na proposta de lei so-

bre o registo eleitoral.
12- Reafirma o seu total e incondicional apoio ao presidente da UNITA, Dr. Isaías Henrique Ngola Samakuva, o galvanizador das grandes
multidões e o garante da continuidade do Projecto de Muangai.
13- Neste momento de dor e luto, a
LIMA deplora a tragedia que se abateu sobre as populações de Lobito e
Benguela no pretérito dia 11, cujas
chuvas torrenciais causaram mais de
setenta mortos entre adultos e crianças.
14- Solidariza-se com as famílias enlutadas, as quais apresenta as mais
sentidas condolências.
VIVA UNITA
VIVA LIMA
VIVA OS CONJURADOS DO 13
DE MARÇO
UNIDOS- VENCEREMOS
Huambo, aos 13 de Março de 2015
O Comité Nacional da LIMA
** Pagina da Mulher **
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PAPEL DA MULHER NO EQUILÍBRIO DA FAMÍLIA
Sob o lema “ Por uma Angola
Democrática Livre de Medo e em
Paz, a LIMA Diz Basta a Intolerância Política”, celebrou-se o 8 de
Março dia Internacional da Mulher.
Durante a quadra comemorativa,
a LIMA convidou o Jurista e Deputado à Assembleia Nacional, Silvestre Gabriel Samy para dissertar o
tema sobre “O Papel da Mulher no
Equilíbrio da Família”, numa cerimónia realizada em Luanda.
Começo por agradecer a direcção
da LIMA pelo convite que me foi
formulado para a dissertação dum
tema tão importante e pertinente.
A escolha do tema “O papel da mulher no equilíbrio da família” não
foi deveras aleatória. Como é óbvio, sirvo-me do ensejo e a partir
desta tribuna, saudar efusivamente
as mulheres de todo mundo e em
particular as mulheres angolanas,
sobretudo as mulheres zungueiras,
pela forma heroica como têm sobrevivido o dia-a- dia, em busca do pão
para o sustento do lar, com muita
dignidade.
Conceito
O conceito de família não é, de
qualquer forma, um conceito estático e imutável. Muito pelo contrário como os demais fenómenos
humanos e sociais, está sujeito a
um processo de evolução e transformação. Não se pode entender
a família como um instituto uniforme, sendo que dentro do mesmo
Estado pode haver mais de um tipo
de grupo familiar (no Cunene, na
Huila, no Uíge e no Leste do país).
Inúmeras são as tentativas de estabelecer uma definição de família,
seja no âmbito da Sociologia da
Antropologia, do Direito, das Religiões ou da própria Psicologia. O
que se sabe, contudo, é que não existe consenso tão pouco uma única
definição de família. Conforme a
conceituação clássica proposta por
Lévi-Strauss(1972), o termo família
é usado para definir um grupo social originado no casamento, constituído por marido, esposa e pelos
filhos provenientes da sua união,
com membros devidamente unidos
por laços legais, diretos e obrigações
econômicas, religiosas e outras, com
uma variedade de sentimentos psicológicos, tais como amor, afecto,
respeito e medo. Para Lévi-Strauss,
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a família se configura a partir de
três tipos de relações: aliança entre
o casal (casamento ou legalização
conjugal), filiação e consanguinidade. Estas relações dão a ideia de
que o conceito de família está directamente relacionado ao conceito
de parentesco.
De acordo com uma definição clássica oriunda do substracto biológico
ligado à sexualidade e à procriação
proposta por Jelin (1995), a família é
definida como instituição social que
regula, canaliza e confere significado
social e cultural a estas duas necessidades incluí, também, a convivência
e sustento quotidiano, a economia
compartilhada, a domesticidade
colectiva, a sexualidade legítima e a
procriação.
Assim, é possível inferir que a
família não é um conceito unívoco. Não sendo esta uma expressão
passível de conceituação, mas
tão-somente de descrições, ou seja,
é possível descrever as várias estruturas ou modalidades assumidas
pela família através dos tempos,
mas não defini-la ou encontrar algum elemento comum a todas as

formas com que se apresenta esse
agrupamento humano. São tantas as variáveis ambientais, sociais,
econômicas, culturais, políticas, ou
religiosas que determinam as distintas composições de famílias até
hoje que o simples cogita abarcá-las
num enunciado integrador já nos
paralisa ânimo e tolhe o propósito
(Osório,2002,p. 12).
Breve noção histórica da família e
dos sistemas familiares
A família tem a sua origem no
fenómeno natural da procriação e
da propagação da espécie humana.
Mas é sobretudo um fenómeno social, pois através dos tempos se tem
verificado que nela não intervêm
outros factores biológicos, como tal,
o conceito varia de acordo com estrutura social e política em que se
insere e interessa recordar os diversos conceitos de família que acompanharam a evolução histórica das
sociedades humanas. Não existe um
conceito único de família mas diversos conceitos.
Temos a família extensa ou a grande
família estabelecida com base no
parentesco. É a família parental
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formada por um largo conjunto de
pessoas unidas por uma ascendência comum, ligadas por fortes laços
de solidariedade e com uma comu-

africana
Os primeiros habitantes desta parte
sul de África, os San, indevidamente
designados como bosquímanos,

nidade de interesses económicos. A
família poligâmica ou poligínica é
aquela em que o marido se apresenta ligado por laços de casamentos
válidos com mais de uma mulher,
simultaneamente.
Nas sociedades primitivas, pré-capitalistas surgiram diversos tipos de
sociedades familiares logo após o
fim da horda humana. Na fase mais
recuada da vivência humana teria
havido a sociedade em que se praticavam, simultaneamente, a poligamia por parte dos homens e a
poliandria por parte das mulheres,
vigorando o sistema do matrimónio
por grupo. Nesse tipo de sociedade
primitiva os filhos são considerados
comuns e como tal criados pelos
membros do grupo.
Em breve começaram a ser impostas
restrições as relações de procriação
entre parentes consanguíneos (pais
e filhos, irmãos e irmãs), proibindo
o incesto e mais adiante impondo
ainda a exogamia, ou seja, o casamento fora do grupo familiar.
O clã ou grupo é constituído por
grupos de descendentes provenientes de um ascendente comum que
pode ser constituído por via materna, quando há a referência de uma
ascendente feminina comum, ou ser
estabelecido pela via paterna quando a referência é feita a um ascendente masculino comum.
A família na sociedade tradicional

caracterizam-se por uma organização colectiva do poder e pelas
relações conjugais baseadas na monogamia.
Nos povos bantus predomina a vida
sedentária apoiada na actividade
agrícola e na criação de gado. Nestes povos negros-africanos a ideia de
família e entendida nos seus fundamentos e estruturas tendo em conta as próprias relações que ligam o
homem a terra. As relações de produção estão intimamente relacionadas com as relações familiares e
estas determinam o direito dos indivíduos sobre o solo e os seus produtos e os seus direitos e obrigações
de receber, dar e cooperar, como
membros integrados no grupo familiar. As relações de parentesco
funcionam como relações de produção.
É nesta linha de pensamento que
se enquadra o casamento, que traduz numa aliança de grupo a grupo
e não de indivíduo a indivíduo. É
uma aliança de grupos domésticos
e não entre grupos de filiação. O
poder paternal não é forçosamente
exercido pelo progenitor, mas pelo
chefe da família.
Pelo casamento, o marido adquire
sobre a pessoa da mulher verdadeiros direitos in rem, pois se alguém a mata, a agride, ou com
ela pratica adultério, atribui-se ao
marido o direito de exigir uma in-
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deminização. Mas se for o marido a
maltratar a mulher ou a causar-lhe
a morte, são os parentes da mulher
que têm o direito a ser indemnizados.
Reconhece-se que o direito costumeiro tem um elaborado sistema de
normas princípios que se referem
as questões do noivado, cerimónia
do casamento, relações entre pais
e filhos, conflitos conjugais, direito
sucessório, etc. O direito a alimentos, a adopção e as relações de afinidade vigoram dentro da família com
regras próprias.
A família na sociedade moderna
A Família na sociedade moderna
corresponde a um dado estágio social resultante do desenvolvimento
técnico científico industrializados:
nela coexistem os cônjuges e os respectivos filhos formando a família
nuclear ou conjugal.
É, pois, um conceito de família de
âmbito mais restrito composta por
um homem e uma mulher, formando uma comunidade de vida, unidos com estabilidade e a sua prole
comum.
À família é reconhecida uma função
de natureza estabilizadora cuja
preservação interessa a evolução da
própria sociedade, por isso ela deve
ser apoiada e protegida pelo estado.
Incumbe especialmente a família
conjugal a procriação da prole, a
educação e a formação dos filhos
e, em suma a satisfação efectiva de
cada pessoa.
A participação da mulher na luta de
libertação nacional
Foi preponderante o papel da mulher angolana na luta de libertação,
que culminou no fim do colonialismo e a consequente independência
de Angola a 11 de Novembro de
1975.
Os três Movimentos de Libertação
(FNLA, MPLA e a UNITA) desde
os primórdios do início da luta armada, mantiveram no seu seio organizações femininas, AMA, OMA
e LIMA respectivamente que deram
o melhor de si ao lado dos braços
armados dos referidos Movimentos
de Libertação, tais como: o ELNA,
FAPLA e FALA.
No caso específico da LIMA, participou activamente na mobilização do
povo, com mestria, transmitindo a
mensagem da UNITA, proporcionando ao apoio indefectível deste, que
fez da FALA um gigante destemido.
O ponto mais alto da sua compar** Pagina da Mulher **
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ticipação na luta culminou com o
surgimento – batalhão feminino
comandado pela então Major. Com
o fim da guerra as baterias ficaram
viradas na ingente tarefa da implementação da democracia e da reconciliação nacional. Em 1997 as
mulheres também participaram no
GURN (Governo de unidade e reconciliação nacional). Hoje, militam
no comité permanente da comissão
política da UNITA, e representadas
na Assembleia Nacional com uma
participação digna de menção.
Os direitos da Mulher
Os direitos civis e políticos que hoje
aparecem claros, foram, durante
séculos recusado as mulheres. Neste
aspecto, situando-os deliberadamente nos nossos dias e falando só
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do direito do voto, podemos citar
o caso da Suíça, país tantas vezes
referido como modelo de democracia, onde um plesbicito, realizado
em 1959, recusou a extensão do direito ao voto mulheres, que viria a
ser reconhecido apenas em 1972.
Locke, por exemplo, não obstante o aparente universalismo da sua
linguagem de direitos humanos
(igualdade natural dos seres humanos), desenvolveu, na realidade
uma teoria de desigualdade virada
para a protecção dos homens europeus proprietários. As mulheres tal
como aos selvagens, aos serventes e
aos trabalhadores assalariados, não
se lhes reconhecia nenhuns direitos.
Em 08 de Março de 1957, Nova York
é palco da primeira greve de mul-

heres operárias de que se tem conhecimento. Na altura a jornada de
trabalho era de 14 horas. Pedindo
a sua redução, melhores condições
de trabalho e salários mais altos,
129 tecelãs pararam o seu trabalho.
A polícia reage cruelmente: cerca o
prédio e incendeia-o, para forçar as
operárias à saída.
Em 07 de Novembro de 1967, a
Assembleia Geral da ONU (resolução 2263 (XXII) proclamava a
declaração sobre a eliminação da
descriminação contra a mulher, que
considera essa prática como uma
ofensa a dignidade humana, uma
vez que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos.

LIMA REPUDIA AGRESSÃO À JOVEM NETH
E APELA JUSTIÇA
O Executivo Nacional da LIMA
esteve reunido no dia 30 de Abril
de 2015, em sessão ordinária, para
analisar o caso chocante de um
vídeo que circulou nas redes sociais, traduzindo a agressão física
contra uma jovem de 18 anos.
Sendo uma organização vocacionada para a defesa dos Direitos Humanos da Mulher, a LIMA
manifestou, em comunicado, o
seu veemente repúdio aos actos
de agressão, humilhação, ofensas e
atentados à moral, praticados pela
jovem Jussila e suas amigas contra Neth, na tentativa de fazerem
justiça por mãos próprias.
Condena o corruptor e conivente
suposto amante de Jussila,” homem
adulto, cujas práticas levam as jovens a aliciamentos e prostituição”,
revela o comunicado, responsabilizando os proprietários do Hotel
Confidente e os funcionários que
“não garantem segurança nenhuma nas suas instalações, pois
naquela fatídica Quinta- feira 16
de Abril nada fizeram em defesa
da jovem agredida que viu a morte
muito perto de si”.
A LIMA apela à PGR e à DNIC a
serem “céleres na aplicação de medidas exemplares aos envolvidos
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no caso Neth, a quem manifesta o
seu apreço e solidariedade”.
Recentemente, também em comunicado de imprensa, a Liga da
Mulher angolana (LIMA), deplorou a perda de vidas humanas no
memento em que o País está celebrando os 13 anos de Paz e reconciliação nacional e repudiou a tentativa do Governo de escamotear
a verdade, procurando envolver
o nome da UNITA numa questão
puramente religiosa, que envolveu
a seita Adventista do 7º dia “A Luz
do Mundo” e forças policiais, cul-

minando na morte de 9 oficiais e
agentes da corporação e de centenas de populares.
Na ocasião, a LIMA apelou às Organizações de defesa dos Direitos
Humanos, a investigarem o que
realmente se passou no monte
Sumi.
“O Comité Nacional da LIMA inclina-se perante a memória de todos os que pereceram injustamente
e apresenta às famílias enlutadas as
mais sentidas condolências”, conclui o comunicado.
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