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KOFFI ANNAN 
ASSINALA 
PROGRESSOS  
NO PROCESSO  
DE PAZ 
 
O relatório do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, Koffi Annan, 
apresentado em Abril ao Conselho 
de Segurança, assinala progressos 
no processo de paz. Koffi Annan 
realça que das 12 tarefas 
acordadas em Março, apenas 
ficaram por concluir a extensão da 
administração estatal a zonas ainda 
ocupadas pela UNITA. Apesar de 
tais progressos o Secretário-Geral 
da ONU manifestou-se preocupado 
com os ataques contra os 
helicópteros ao serviço da MONUA, 
protagonizado por elementos da 
UNITA e as diversas violações de 
cessar-fogo. Koffi Annan propôs ao 
Conselho de Segurança a redução 
dos efectivos da MONUA entre Abril 
e Julho e louvou, em nome da 
ONU, o mediador Alioune Beye pelo 
“importante papel na promoção do 
processo de paz” 

 
REVISÃO 
CONSTITUCIONAL 
 
A Assembleia Nacional aprovou, 
com apenas uma abstenção, o 
regulamento da comissão 
constitucional, criada em Outubro 
do ano passado. À comissão cabe 
redigir o projecto da futura 
Constituição de Angola. É composta 
por 44  deputados, sendo 25 do 
MPLA e 14 da UNITA. O PRS, PLD 
e FNLA têm cada um deputado e, 
por fim, dois deputados estão em 
representação das bancadas 
minoritárias da Assembleia. A 
comissão é presidida por Lopo do 
Nascimento  
 

que, para além de deputado, é 
Secretário-Geral do MPLA. Os 
quatro partidos mais votados têm 
cada um deles um vice-presidente: 
João Lourenço, pelo MPLA, 
Celestino Kapapelo, pela UNITA, 
Lino Bernardo Tito, pelo PRS,  e 
Benjamim da Silva, pela FNLA. 
 

GURN 
UM ANO DEPOIS 
 
Foi cumprido a 11 de Abril o 
primeiro aniversário do GURN, 
Governo de Unidade e 
Reconciliação Nacional. Uma 
declaração  do GURN exortou os 
angolanos a porem fim aos 
ressentimentos e realçou que  este 
elenco governativo é a melhor 
prova de que a cooperação e a 
coexistência fraterna são possíveis. 
No Governo de Unidade e 
Reconciliação Nacional estão 
representados todos os partidos 
com assento parlamentar, à 
excepção da FNLA que se recusou  
a ocupar pastas ministeriais. De 
lembrar que a 9 de Abril fez um ano 
sobre a data em que a grande 
maioria dos deputados da UNITA, 
ausentes desde 1992, voltaram a 
ocupar os seus lugares  na 
Assembleia Nacional. 
 

BREVEMENTE 
NOVA 
UNIVERSIDADE 
  
A Fundação Eduardo dos Santos 
(FESA) e a Sonangol estão a 
elaborar um projecto de criação de 
uma Universidade Nova em Angola.  
Ismael Diogo, o presidente da 
FESA, diz que a Universidade Nova 
de Angola (UNANG) pretende 
ministrar cursos que a Universidade 
Agostinho Neto não tem, tais como 
Engenharia de Petróleos, 
Telecomunicações, Minas, 
Aeronáutica, Metalurgia e  
 

Transportes. Os planos de estudo, 
os currícula e programas têm sido 
elaborados por professores 
catedráticos da Universidade 
privada brasileira do IGUACU. A 
UNANG fará formação clássica 
para o ensino presencial 
convencional, mas estará também 
preparada para ministrar cursos à 
distância. A FESA pretende 
igualmente reabilitar instituições de 
formação politécnica do género das 
antigas escolas industriais e 
comerciais, assim como os 
institutos industriais, tecnológicos e 
agrários. 

 
ANGOLA NA EXPO´98 
COM IMBONDEIROS  
 
Os quatro imbondeiros que servirão 
de cartão de visita da participação 
angolana na EXPO ‘98 já se 
encontram em Portugal. Os 
imbondeiros serão plantados no 
“Jardim de Angola” da exposição 
mundial, onde se recriarão as 
condições do seu  habitat original. 
O maior dos quatro imbondeiros 
pesa  12 toneladas  e tem entre 
sete e oito metros de altura. Os 
outros três têm um peso 
aproximado de duas toneladas e 
meia cada um. Angola terá um 
pavilhão de 640 metros quadrados. 
Para garantir o sucesso da 
representatividade angolana está 
constituída uma comissão que 
integra os ministérios da Cultura, 
Ambiente, Petróleos, Turismo e 
Hotelaria, Correios e 
Telecomunicações, Agricultura e 
Transportes, apoiados por 
empresas nacionais como a TAAG 
e Sonangol. O dia nacional de 
Angola na exposição mundial será 
assinalado a 17 de Setembro, dia 
do herói nacional. Durante a 
exposição, será ainda lançada a 
primeira brochura sobre turismo e 
hotelaria angolana. A revista será, 
numa primeira fase, publicada em 
português e depois em francês e 
inglês.  O ministro do turismo e 
hotelaria, Jorge Valentim, esteve 
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em Portugal a dirigir os trabalhos 
finais para a produção da brochura 
e também a encetar contactos para 
o projecto de criação de cinco 
novos hotéis em Luanda. Segundo 
o ministro, existem já propostas de 
empresários portugueses, 
britânicos, sul-africanos e 
austríacos, mas falta a localização 
exacta dos terrenos. 

 
VOOS PIRATAS 
SOB INVESTIGAÇÃO 
 
A policia sul-africana apreendeu 
duas aeronaves e proibiu outras 
três de voar, na sequência da 
queixa apresentada pelo governo 
angolano de que aviões 
descendentes da África do Sul 
estariam a violar o seu espaço 
aéreo e a proceder ao 
abastecimento ilegal à UNITA. Uma 
unidade especial indigitada para 
investigar tais casos começou por 
inspeccionar uma empresa baseada 
num aeródromo de Pietersburg, a 
norte do país, e requereu de 
imediato a apreensão das 
aeronaves (todas elas de fabrico 
russo) por falta de autorização para 
uso e de certificações de 
operacionalidade internacional. O 
superintendente sul-africano Faizel 
Abdul Kader e o director da unidade 
de investigação, Hank Heslinga, 
afirmam que várias pistas estão a 
ser seguidas relativamente ao 
abastecimento de material já 
utilizado pelas forças armadas sul-
africanas e que teria sido vendido 
em segunda mão. Entre esse 
material  contam-se viaturas 
“Samil”, equipas com contentores 
para transportes de combustível e 
camiões de reboque, botas de 
campanha, meias e ponchos. 

 
RELANÇAMENTO  
DO DIÁLOGO  
SOBRE CABINDA 
 
O vice-ministro da administração do 
território para a inspecção, Nzau 
Puna,  anunciou que o governo vai 
relançar brevemente as 
conversações sobre o “caso 
Cabinda”.  Nzau Puna não avançou 
a data nem o local em que a 
retomada das negociações se fará, 
considerando, no entanto, que o 
momento actual não é compatível  

com um clima de acções armadas e 
raptos realizados pela FLEC. Uma 
comissão do governo  chefiada pelo 
ministro do interior, Santana André 
Pitra Petroff, está a elaborar um 
programa negocial mais vasto no 
qual  a sociedade civil cabindense, 
incluindo a associação dos anciãos, 
será consultada. Ao longo de dois 
anos de negociações o ”caso 
Cabinda” não conheceu avanços 
significativos porque a metodologia  
baseada em reuniões separadas 
com os movimentos não se mostrou 
eficaz. 

 
VIDA NOVA NA  
CASA DE ANGOLA 
 
A Casa de Angola em Lisboa 
arrancou oficialmente com a 
realização de um almoço de 
confraternização para a angariação 
de sócios e fundos. O Embaixador 
angolano em Portugal, José 
Patrício, e a embaixatriz, Dolores 
Patrício, participaram no almoço, 
tendo o representante angolano 
reiterado a promessa de apoio 
governamental para o restauro da 
Casa de Angola. As obras orçadas 
em cerca de 600 mil dólares devem 
começar dentro de quatro meses, e 
concluir-se em 1999. O embaixador 
José Patrício sugeriu ainda a 
intervenção da Casa de Angola na 
organização de diversas actividades 
cujas receitas revertam para os 
fundos da instituição. José Patrício 
ofereceu um quadro do pintor 
angolano Eleutério Sanches, obra 
essa que o autor pusera à leilão em 
favor da Casa de Angola. 

 
ANGOLA VAI 
PRODUZIR 
ALUMÍNIO  
 
O governo assinou na primeira 
semana de Abril um acordo para 
estudo e instalação de um 
complexo de fundição  e refinação 
de alumínio. O complexo industrial 
chamar-se-á “Sociedade de 
Alumínios” e a sua efectivação 
ainda está condicionada à decisão 
do Conselho de Ministros sobre o 
estudo de viabilidade e arranque do 
projecto. A Sociedade de Alumínios 
será de direito privado, detendo o 
governo 51 por cento das acções e 
a Proved International 49 por cento. 

A Proved International pertence ao 
Project Development Group, 
sediado na Suíça, a quem o 
governo angolano concederá 
direitos exclusivos até que, num 
período inferior a oito meses, o 
Conselho de Ministros tome uma 
decisão final sobre a Sociedade de 
Alumínios. 

 
TELEFONES 
VÃO MELHORAR 
 
A Angola Telecom prometeu, para 
ainda este ano, assegurar a 
prestação de melhores serviços 
quer ao nível das redes telefónicas 
fixas como de telemóveis. O 
director-geral da Angola Telecom, 
José Gualberto de Matos, anunciou 
que a rede de Luanda será 
revitalizada em 60 por cento. A 
reestruturação processar-se-á até 
ao ano 2000, altura em que se 
prevê a conjugação de esforços na 
prestação de serviços, 
modernização técnica e 
organização interna da empresa. 
Em matéria de telemóveis, a 
reformulação do sistema será total, 
substituindo o actual equipamento, 
dimensionado para atender cerca 
de quatro mil clientes por um 
sistema capaz de responder às 
necessidades dos actuais mais de 
dez mil utentes. 
 

FÁBRICA 
DE CERVEJAS 
NA CATUMBELA 
 
O grupo francês “Brasseries et 
Glacieres Internacionales” (BGI), 
actual gestor da cervejeira CUCA, 
pretende construir uma fábrica de 
cervejas e refrigerantes na comuna 
da Catumbela, província de 
Benguela. O director  comercial da 
BGI, Jean Louis Hourau, 
reconheceu ter existido algum 
atraso no início das obras e 
justificou-o com razões de ordem 
técnica e financeira. O projecto de 
edificação da fábrica de cerveja e 
refrigerantes da Catumbela  está 
avaliado em 24 milhões de dólares. 
Numa primeira fase a fabrica terá 
capacidade  de enchimento de 250 
mil hectolitros/ano, sendo 200 de 
cerveja e 50 de refrigerantes. 

♦ O chefe de estado acreditou 
este mês, em cerimónias 



   ANO I . N.º 11                                                                                   ABRIL 1998 
 

      NOTÍCIAS DE ANGOLA                                                           3

separadas, novos embaixadores  da 
Noruega, Ghana e Alemanha.  A 
Noruega passa a ser representada 
por Bjorg Leite, o Ghana por Simon 
Puli e a Alemanha passa a ter como 
embaixador em Angola Hendrick 
Dane. 

♦ A Assembleia Nacional 
autorizou o governo a legislar em 
matéria fiscal, cambial e aduaneira 
no âmbito das concessões 
petrolíferas atribuídas à 
SONANGOL (Sociedade  Nacional 
de Combustíveis de Angola). Com 
voto contra da bancada da UNITA, 
a resolução  atribui à Sonangol os 
direitos de prospecção, pesquisa, 
desenvolvimento e produção de 
hidrocarbonetos  líquidos e gasosos 
em território nacional. Ao governo 
recomenda-se que até 15 de 
Outubro deste ano, data do início 
da nova legislatura, submeta ao 
parlamento os projectos de lei sobre 
o regime fiscal, cambial e aduaneiro 
do sector petrolífero e o da revisão 
da lei sobre as actividades 
petrolíferas em Angola. 

♦ O comité central do MPLA 
reuniu-se a 23 de Abril, para 
abordar o processo de paz e 
preparar o quarto congresso, a 
realizar ainda este ano. O 
Presidente do MPLA, José Eduardo 
dos Santos, pediu aos militantes do 
seu partido uma reflexão sobre a 
conclusão do processo eleitoral de 
1992 e pronunciou-se a favor do 
reforço dos poderes administrativos 
do Presidente da República. 

♦ Terminou a crise pela liderança 
no Partido de Aliança Juventude, 
Operários e Camponeses 
(PAJOCA). Tudo começou com o 
presidente do partido, Sebastião 
Miguel Tetembwa, a expulsar o seu 
vice-presidente, Alexandre 
Sebastião André. Este último, 
porém, alegando ilegalidades da 
parte de Sebastião Tetembwa, 
reuniu assinaturas bastantes para 
convocar o primeiro congresso, que 
veio a ganhar. O congresso elegeu 
Alexandre André novo presidente, 
aprovou os estatutos e o programa 
político do PAJOCA e reconduziu 
os antigos membros do comité 
central. O PAJOCA tem um 
deputado na Assembleia Nacional e 
teve uma pasta governamental no 
executivo de Marcolino Moco. 

♦ O secretariado executivo 
nacional do PSD (Partido Social 

Democrata) suspendeu o 
presidente partido, Bengui Pedro 
João, por alegada violação dos 
estatutos e do regulamento 
partidários. Bengui Pedro João está 
assim interdito de fazer qualquer 
pronunciamento público ou assinar 
documentos pelo PSD. O excluído 
presidente já veio, no entanto, 
considerar sem efeito a sua 
suspensão, desvalorizando a 
alegada declaração do secretariado 
a um documento de “insurrectos” 
liderados pelo vice-presidente Nzuzi 
Nsumbo. O PSD tem um assento 
parlamentar e um pasta 
governamental no GURN, ocupada 
pelo próprio Bengui Pedro João, 
como vice-ministro dos antigos 
combatentes e veteranos de guerra. 

♦ No Uíge, seis mil crianças dos 
zero aos dez anos foram 
imunizadas contra várias 
patologias. O Programa Alargado 
de Vacinação abrangeu apenas 
catorze dos dezasseis municípios 
da província devido ao mau estado 
das vias de acesso. 
♦ Perto de meio milhão de 
habitantes de Luanda vão beneficiar 
de abastecimento de água potável  
nos próximos 20 meses. Os 
principais bairros beneficiários são 
os da Terra Nova, Neves Bendinha, 
Palanca e Golfo um e dois. Uma 
parte de Viana, Kassequel e a zona 
do aeroporto também serão 
contempladas. O director da 
Empresa Provincial  de Águas de 
Luanda (EPAL), Diógenes de 
Oliveira, anunciou estarem em 
curso pequenos projectos de 
melhoria do abastecimento de água 
a zonas de Luanda, lembrando que 
está também em prática um 
segundo plano de abastecimento às 
zonas circundantes das escolas 
Primeiro de Maio, Mutu Ya Kevela e 
Alda Lara e ao bairro da Praia do 
Bispo. 

♦ Cerca de duzentos mil 
trabalhadores  da função pública 
viram as suas carreiras 
reconvertidas como resultado de 
um processo iniciado pelo ministério 
de tutela no ano passado. O 
ministro da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social, Pitra 
Neto, diz que todos os 
trabalhadores da função pública 
foram reclassificados, à excepção 
das áreas onde só recentemente foi 
reposta a administração estatal.  

♦ Dezanove jovens da província 
de Benguela seguiram, na primeira 
quinzena de Abril, para a República 
do Zimbabwe, onde frequentam um 
curso de gestão básica de projectos 
de desenvolvimento rural. O curso 
tem a duração de seis meses e é 
patrocinado pela organização não-
governamental Ajuda de Povo para 
Povo (ADPP), da Noruega. Um 
primeiro grupo de jovens que 
esteve no Zimbabwe regressou a 
Benguela onde agora gere os 
projectos de desenvolvimento no 
Campo. 
 

♦ “Os  Matrindindes”, Associação 
dos Amigos de Benguela vão 
realizar  a 7 de Junho deste ano, o 
seu segundo encontro nacional, em 
Portugal. Tal como o primeiro 
encontro, ocorrido no ano passado, 
a associação pretende organizar 
um convívio entre os naturais e 
amigos de Benguela com o 
expresso desejo de reforçar a 
amizade. O local escolhido para a 
reunião é o parque de merendas da 
Nossa Senhora do Socorro, em 
Albergaria-a-Velha. Mais 
informações podem ser prestadas 
pelos telefones 034/529301 ou 
623961 ou ainda pelo TM 
0936/565665. 

 
MORREU 
EUGÉNIO FERREIRA 
 
Morreu, a 3 de Abril, vítima de 
doença, o jurista e escritor angolano 
Eugénio Ferreira. Nascido na Ilha 
da Madeira, Portugal, há 92 anos, 
Eugénio Ferreira  adquiriu a 
nacionalidade angolana depois da 
independência, em 1975. O 
Presidente da República 
manifestou-se consternado e 
apresentou os pêsames à família. 
Membros do governo, deputados e 
personalidades da cultura angolana 
assistiram ao funeral no cemitério 
do Alto das Cruzes. O professor da 
Universidade Agostinho Neto 
Grandão Ramos destacou, no 
elogio fúnebre, o empenho  de 
Eugénio Ferreira como homem de 
letras e de cultura e, como 
advogado, na defesa dos angolanos 
envolvidos no Processo dos 50, na 
era colonial. Estas duas qualidades 
viriam igualmente a ser destacadas 
nas mensagens dirigidas à família. 
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PRÉMIO SEM 
CONCORRENTES 
 
Foi prorrogada até 30 de Abril a 
data de entrega de obras 
concorrentes ao prémio literário 
“Mário Pinto de Andrade”. O 
Instituto Nacional do Livro e do 
Disco (INALD) deveria receber as 
candidaturas até final de Março, 
mas até agora conta apenas com 
uma obra concorrente. O 
alargamento do prazo pretende dar 
tempo aos concorrentes  das zonas 
com mais dificuldades de 
comunicação. As obras a concurso 
poderão abordar temas como a 
literatura, a história e as ciências 
políticas e económicas. Podem 
concorrer ensaístas de Angola e de 
outros países lusófonos desde que 
o trabalho seja apresentado em 
línguas nacionais angolanas ou em 
português. Ao primeiro classificado 
caberá a importância de quinze mil 
dólares, um diploma e terá direito a 
publicação da obra pelo INALD. O 
vencedor será anunciado em 
conferência de imprensa, a 21 de 
Agosto, data de nascimento de 
Mário Pinto de Andrade. 

 
UNAC DEFENDE 
DIREITOS DO AUTOR 
 
A União Nacional de Artistas e 
Compositores - Sociedade de 
Autores (UNAC-SA) e a Sociedade 
Portuguesa de Autores (SPA) 
assinaram, em Lisboa, um acordo 
de cooperação. O acordo visa 
fundamentalmente a formação de 
quadros angolanos, a adequação  
dos serviços administrativos  e a 
informatização da UNAC-SA. De 
imediato, serão realizadas em 
Luanda palestras e outras 
actividades formativas, a primeira 
das quais em Junho com um 
seminário de alto nível  sobre os 
direitos do autor. Assinaram o 
acordo os presidentes da UNAC-SA 
António Cazevo, e  da SPA, Luís 
Francisco Rebelo. 

 
MEMÓRIAS 
MUSICAIS EM CD 
 
A editora angolana “Teta Lando 
Produções” vai reeditar este ano em 

CD vinte obras de autores 
nacionais. A editora leva a cabo um 
projecto denominado “Ritmos 
Angolanos”, no qual se enquadra a 
reedição de obras de cantores 
como David Zé, Urbano de Castro, 
António do Fumo, Lourdes Van-
Dúnem e Elias Diá Kimuezo. Do 
mesmo projecto figuram ainda os 
agrupamentos Águias Reais, Dimba 
Angola, Os Jovens do Prenda, Os 
Kiezos e os Negoleiros do Ritmo.  O 
músico Alberto Teta Lando 
esclareceu que a produção de CD 
não pressupõe qualquer alteração 
nas músicas dos artistas e grupos, 
mas apenas o restauro do som e a 
sua digitalização, a ser feita em 
Paris. A Empresa Angolana do 
Disco e Publicações (ENDIPU), que 
é quem detém os direitos autorais 
dos artistas, já autorizou a edição. 
 
JORNALISTAS 
ASSOCIAM-SE 
EM BENGUELA 
 
 O Clube de Imprensa de 
Benguela (CIB) foi oficialmente 
constituído. Proclamado em 
Dezembro de 1997, o CIB tem por 
finalidade representar, defender, 
dignificar e formar os jornalistas  e 
trabalhadores da área de 
informação, através de acções de 
formação, palestras, colóquios e 
contactos com outras organizações. 
Entre os sócios fundadores do CIB 
figuram os jornalistas Mário Guerra, 
Paula Pascoal, Victor Mucanda, Rui 
Vasco, José Alexandre, Fina Jorge, 
Alexandre Gourgel e Nuno 
Menezes. Rui Vasco é o presidente 
da direcção e Mário Guerra o 
presidente da mesa da Assembleia. 

TAÇA 
CASTEL   
LAGER 
 
O seleccionador nacional Carlos 
Alves convocou o lote de jogadores 
que a 2 de Maio vão disputar, na 
Cidadela Desportiva, a primeira 
jornada da fase final da “Taça 
Castle Lager”. Carlos Alves chamou 
apenas quatro profissionais, 
designadamente Miguel Pereira, do 
Schalke 04 da Alemanha, 
Quinzinho, do Rio Ave, Paulo Silva, 
do Desportivo de Chaves, e Akwá, 
da Académica de Coimbra, todos 
de Portugal. Os restantes jogadores 

são Marito, Bodunha, Delgado, 
Jonas, Guiminhas e Guedes, do 
Petro de Luanda; Neto, Helder 
Vicente, Moisés e Kisse, do 
Primeiro de Agosto; e Nando, do 
Asa, Tchicangala e Miranda, do 
Rangol. De fora, ficam jogadores 
como Chico Dinis, Cacharamba, 
Amaral, (do Petro), Jamba (do 
ASA), ou Simão (do Progresso), 
mas Carlos Alves pode vir a chamar 
três deles, caso os profissionais de 
Portugal não sejam dispensados 
pelas equipas, como de resto 
aconteceu na primeira mão do jogo 
contra a Swazilândia para a “Taça 
Castle Lager”. 

 
OS “TRIPLOS”  
DE  
ANÍBAL MOREIRA 
 
O basquetebolista angolano Aníbal 
Moreira, do clube Queluz, foi 
considerado o melhor “triplista” da 
fase  regular da Liga Portuguesa de 
Basquetebol. Aníbal Moreira 
converteu 50,4% dos lançamentos 
tentados na linha dos 6,25 metros. 
O capitão da selecção angolana 
obteve ainda o quarto lugar na 
categoria de “roubo de bola” e o 
décimo nos lances livres. Nesta 
última categoria, David Dias, outro 
angolano do clube Queluz, foi nono 
classificado da fase regular da Liga 
Portuguesa desta época. Os dois 
internacionais angolanos não 
poderão, no entanto, melhorar estas 
performances já que o Queluz não 
passou para a fase seguinte do 
campeonato português de 
basquetebol.  


