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O EXEMPLO 

Preocupado que Portugal tem andado 
em implantar a democracia nos territórios 
que vai deixar de administrar. tem-se 
esquecido um pouco de trotar da sua. 
Atentos a ela, porêm. têm andado alguns 
organismos com que Portugal se preocupou 
bastante após o 25 de Abril e que {se 
calhar reeccionariamente) se estão a 
inquietar um pedaço com a forma como em 
Portugal se implanta a democracia 
pluralista. O Conselho da Europa. por 
exemplo, começa a manifestar dúvidas ... 
Por outro ledo. internamente, tambêm 

se vai perdendo o balanço. Sá Carneiro 
manifestou já a sua descrença numas elei-
ções que podem verificar-se já depois do 
país ser tomado de assalto. Mário Soares 
diz que o perigo duma guerra civil só existe 
se vierem a acontecer em Portugal coisas 
que estão a acontecer. t: pelo menos 
diplomática a forma de dizer as coisas ... 
Quanto ao CDS. esse parece que nem 

sequer tem dúvidas. Admite a passagem à 
clandestinidade sem mais aquelas ... 
Entretanto.  o Portugal descolonizador 

enfrenta cada vez mais problemas e de-
bate-se sempre e mais com uma crise 
económica de que Angola já não será 
disfarce salvador. t certo, entretanto, que 
o recurso é poupança interna lá se vai fa-
zendo, através dos títulos para a 
reconstrução nacional. profusamente 
anunciados como coisa óptima. Na ver-
dade, pagam dez por cento ao ano o que. 
em condições normais nem é do de.sprezar. 
Acontece apenas que, segundo cálculos 
realistas. a inflacção em Portugal di· 
ficilmente andará, em 1975, abaixo dos 
trinta por cento. o que deixa entrever que 
"excelente" negócio farão as pequenas 
economias ... 

que s igamos atentamente  a experiência 
que por lá se vive, de forma a entendermos 
como vai o povo beneficiar com ela ... 

BOATOS 

Falando da necessidade de 
clarecimentos. teremos também que nos 
referir é conveniência de melhor se in-
formar sobre a localização duma tipografia 
clandestina numa casa do bairro Prenda. 
Por toda Luanda se diz que a última pessoa 
a morar na dita residência teria sido uma 
senhora que. nos últimos meses. foi secre-
tária do Almirante Rosa 'Coutinho. Sim ou 
não é verdade? Se sim, tem  isso algum 
signiFicado? 
Deixar o assunto no vago é que não 

convirá. a té porque o Almirante Rosa 
Coutinho referiu tantas vezes a sua im-
parcialidade como "árbitro" em Angola 
que não seria justo deixar por esclarecer 
amplamente este assunto. Para boatos. já 
basta a insistência com que se fala em 
pagamentos em dinheiro feitos a títulos di-
versos .. 

BASTAI 

Com elogiável rapidez a comissao de 
inquérito aos acontecimentos registados 
em São Paulo apresentou as suas con-
clusões. Esclaroce-se assim a verdade e. 
embora lamentando profundamente um 
incidente trágico, outra coisa não há a fa-
zer senão encerrá-lo, extraindo dai as li-
ções possíveis. 
A maior de todas deverá ser  a de todos 

concordarmos que há demasiadas armas 
em demasiadas (e muitas vezes demasiado 
inconscientes} mãos. e que tudo será pouco 
para atenuar o clima de tensão que alguns 
parecem apostados em não desistir de 
criar ... 
O texto da comissão encarregada de 

esclarecer o incidente é o seguinte: 
''Conforme se anunciOu no comunicado 

do Governo de Transição referente aos 
incidentes ocorridos no zona do Mercado 
de S. Paulo. em Luanda. no passado dia 3 
de Fevereiro, leva-se oo conhecimento 
público o resultado das averiguações le-
vados o efeito pela comissão de inQuérito 
pelo Alto Comissório e de que faziam parte 
representantes dos três Movimentos de Li-

NOTAS 

Poderá dizer-se. e com alguma razão. 
que a situação portuguesa pouco nos in-
teressa. t falso por duas razões. A 
primeira é  o facto de continuarmos ainda 
estreitamente ligados a Portugal e  - o que 
é mais importante -é zona do escudo. A 
segunda. naturalmente é a do exemplo. Da-
de a forma como alguma gente por cá se 
esforça para transferir para Angola todas 
as "descobertas" portuguesas. bom será 

~----------------------------------------------~ 
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bertaçõo e dos 
tuguesos (FAP). 
Segundo o relatório apresentado, um 

numeroso grupo de elementos do populo· 
çõo pretendeu assaltar e saquear o es-
tabelecimento dum comerciante acusado 
de ter morto, no véspera, dois civis negros. 
O comerciante foi entretanto retirado 

do local por elementos dos FAP e dos 
Forças Armados Populares de Libertação 
de Angola (FAPLA). 
A Crescente aglomeração de pessoas e 

a concretização do assalto ao referido 
estabelecimento levaram à intervenção 
conjunto das FAP. FAPLA, Exército de Li· 
bertação Nacional de Angola (ELNA} e 
Forças Armados de Libertação de Angola 
(FALA). que contiveram os ânimos por 
meio de alguns disparos para o ar, sem 
consequências. 
O facto de um elemento civil ter sido 

transportado para fora do zona dos in-
cidentes numa viatura das FAP, levou a 
população a tomá-/o pelo referido 
comerciante, chegando o apedrejar os 
militares que o acompanhavam. 
Nesta altura. recomeçaram os tiros, 

inicio/mente poro o ar e de seguido com 
pontaria baixo, atingindo mortalmente um 
capitão e um alferes dos FAP. um sargento 
do ELNA e cinco elementos civis, ferindo 
ainda um capitão dos FAP, dois militares 
do ELNA e nove civis. 
Face aos testemunhos recolhidos, o 

comissão de inquérito concluiu: 

-que se admite que os disparos que 
provocaram os baixos foram feitos 
por elementos das FAPLA; 

-que não ficou provado o intenção de 
causar vitimas; 

-que não ficou provado que o 
desencadeamento da acção de fogo 
tenha sido ordenado. 

Lamentando os factos ocorridos, o Alto 
Comissário esclarece ser falsa a acusação 
feita ao comerciante envolvido nos in-
cidentes e informo que o Comité Central do 
M.P.L.A., em face de uma ausência de 
pormenores que permitam o eventual 
apuramento de responsabilidades. de-
terminou ao Estado-Maior das FAPLA a 
abertura de um inquérito que venha es-

...._.. ... •• /lltOOI.AIICA, SAn 
,<:..Jr;. C...prio r•tn~••· m • n 
hlt. J~ZU/7·3&11314 fll~occiol 
To~ot~NOTlClA-L.oo-.:1•-c.r.osll 

~~7~:~~~~ 
I'!'CAJ62427/8-T .... N011CISIIOA 

o verdadeiro identidade dos 
autores dos disparos. 

O Alto Comissário, em Luanda, aos 5 de 
Fevereiro de 1975. 

Ass.) ALTO COMISSARIO" 

Escandaloso. a exigir medidas firmes e 
definitivas. é a notícia publicada pelo 
'"Diário de Notícias" sobre o incidente de 
Sêo Paulo. Basta referir o título: '"Es-
calada de violência em Angola: Tumultos 
provocados por reaccionários deram 
origem a dez mortes em Luanda". Na-
turalmente que a notícia é assinada pelo 
sr. Artur Queiroz, useiro e vezeiro em 
lançar a discórdia, em incitar à violência, 
em utilizar todos os processos possíveis 
para caluniar, criar tensões raciais, 
lançar o descrédito sobre Angola e quem 
cá vive. 
Pensamos que é altura de dizer BASTA! 

MESMO AO P:t ... 

Evidentemente que o dislate teria que 
ser a coisa mais calorosamente acolhida 
pela Imprensa metropolitana que continua 
a dar mostras de grande "coragem" e 
"integridade". 
Extremamente curiosa. por exemplo. a 

forma altaneira e desassombrada como se 
ataca o fascismo de Pinochet (que vive lê 
para o Chile) mais o fascismo imperialista 
de Mobutu (que é vizinho de Angola). 
Pareceria mais récil. mais lógico e se 
calhar até mais justo. que se atacasse a um 
ditador que vive ali mesmo a seu lado e se 
chama Franco. t fascista. é ditador, é 
fascista e ditador há mais tempo (e nestas 
coisas a antiguidade conta ... ) e está mais 
ao pé. 
Tem é um inconveniente e grande: vive 

ali mesmo ao lado. Tem uma enorme 
fronteira com Portugal. Pods chataãr 
imonso se quiser e se se aborrecer por lhe 
pisarem os calos. Por isso é bem mais fácil 
falar de Mobutu, quando seria mais 
honroso, certamente. já que a época em 
Portugal é risonha e franca, entrar por 
aquela  Espanha dentro. apear o general 
Franco e libertar o povo espanhol. .. 
Com tão boa tarefa ali ao pé. para quê 

vir chatear cá longe?... 
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CARTAS 
NA MESA 
O "NEGOCIO'' 
DO ENSINO 
Senhor Director: 
Apesar de todas as con-

trariedades e incompreensões, 
esse Seman.hio continua 
seguindo a sua linha de rumo, na 
defesa intransigente da verdade 
e da Justiça melhor. Estâ de 
parabéns. 
Uma vez mais venho esctever-

·lhe umas linhas, para lastimar 

que aqui pelo Cubai, per-
manecem vivos, em desafio ao 
processo de descolonização de 

1 Angola, factos herdados do 
1 anterior regime, como o que vou 
citar, e que brada aos céus. 
Hll anos apareceram por cê, 

dois individuas, professores do 
ensino secundàrio, propondo-se 
construir um colégio (embora jâ 
houvesse um I, na modalidade de 
sociedade por acções; não 
porque pretendessem fomentar 

o ensino, mas porque adviria da[ 
uma boa fonte de rendimento. 
As pessoas contactadas !ludi-
briadas). entrariam com 40% do 
capital subscrito, inicialmente, e 
o restante logo que o dito 
colégio apresentasse dividendos. 
O edifício foi construido, até 
com a obtenção de facilidades 
na cedência dos terrenos, â 
custa da boa fé e ingenuidade 
dos muitos que caíram, es-
tendendo a mão "â buena 
dicha" ... E assim viamos as 
paredet crescer, avolumar-se. 
Os alunos começaram a afluir, 
embora não tantos como era de 
esperar. Os problemas surgiram 
logo que o negócio se afigurou 
menos rentàvel. E então, 
desiludidos, derrotados, 
resolveram separar-se. Um foi 
para a Ganda, donde jà tinha si-
do "sacudido", segundo consta, 
com processo formado; o outro 

cenamente regretsou a Por-
tugal, sua terra de origem. 
No edificio a que me refiro, 

encontra-se actualmente ins· 
talado um liceu, e é voz corrente 
que o Governo (o Povo) paga 
uma boa renda mensal a esses 
gabirus; quanto não sei. Ora, 
tendo sido o povo defraudado 
do que lhe pertencia, continua o 
mesmo povo a ser el(plorado, 
pagando rendas por um prédio 
que construiu com o produto do 
seu suor? Chamo a atenção dos 
representantes do Governo 
deste Estado, para esta 
tremenda anomalia. Vamos 
descolonizar Angola, não só 
obrigando os comerciantes a 
serem honestos, o patronato a 
pagar salàrios justos, as popula-
ções a promoverem-se social e 
culturalmente, mas também 
desmascarando os oportunistas, 
como este a que me refiro le o 
seu parceiro), conhecido por 
prof. SANTOS. 

JOAQUIM P. NETO 
-Vila Mariano Machado 

OS ATRASOS ... 
Senhor Director: 
Junto um envelope que 

continha dentro uma carta de 
meu irmão em Malanje cujo 
conteúdo falava num assunto 
urgente para resolvermos no dia 
14/lnS e como pode verificar o 
assunto não póde ser resolvido 
em virtude de ter recebido a dita 
carta em 16/1/75 pelo que 
acarretou alguns prejulzos para 
ambas as partes. 
Como V. E:o:a. pode verificar 

pelos carimbos dos C.T.T. 
apostos no referido envelope a 
cartasaiudeMalanjeem 711/75, 
chegou a Samba Cajú que dista 
de Malanje cerca de 242 
quilómetros em 811n5 para 
cheg<:; a Quicu!unt;ü em 1511175 
quando Quiculungo dista de 
Samba CajU apenas 38 quilóme-
tros e ainda havendo de Samba 
CajU para Quiculungo duas 
carreiras diàrias da Empresa de 
Viação, Auto Viação do Oande, 
Lda. a qual faz o transporte do 
correio entre as povoações que 

"'~' t: de lamentar que isto aconte· 
ça numa altura em que todos os 

Angolanos que se prezam de o 
ser, deviam dar o màximo do seu 
esforço para o engrandecimento 
desta nova e grande Angola 
onde todos devemos trabalhar 
com amor para a fazer mais rica, 
ainda hajam funcionàrios nos 
C.T.T. que não se importem com 
os assuntos que possam des-
crever uma simples carta. 

JOAQUIM MARINHO 
JÚNIOR 
- Quiculungo 

O MUNDO 
DOS NÚMEROS 
Senhor Director: 
Estamos cansados de guerra, 

quefemos paz, queremos uma 
Angola progressiva onde as 
duas raças e  a resultante de 
ambas vivam harmoniosamente. 
Serà passivei fazer s6 uma 

estimativa de quantas frases têm 
sido ditas com este significado? 
Palavras, unicamente sons 

articulados como obedecendo a 
um estribilho decorado â força 
de ser ouvido. 
Desculpem a minha ousadia 

mas, posso fazer uma pergunta 
és pessoas que usam essas 
frases melodiosas? 
Mesmo sabendo da não 

autorização atrevo a perguntar. 
O que têm feito para concretizar 
esse desejo, qual foi a con-
tribuição dada para que essa paz 
cujo nome se torna cada vez 
menos nltido por tanto ser 
decalcado, possa objectivar·se? 
Estamos na época das teorias, 

da carência da auto-confiança 
na realização das ideias, uma 
época de utopias que a nada 
conduzem, de ideias destituídos 
de transcendência Que lhe dê 
alma. Por isso nilo frutificam, 
mantêm·se relativos a cada indi-
viduo sem poder jamais dar 
contributo para uma unificação. 
Concretos? - Apenas os 

números, únicas bases de todos 
esses ideais incongruentes. A 
estes obedece-se cegamente, 
com uma docilidade el(as-
perante. Passa-se por cima de 
tudo e de todos, utilizam-se os 
meios mais sórdidos quanto 
subtis para chegar a um fim. 
Números.  A estes dão-se os 

mais variados nomes; chamam-
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-se politica. guerra religiosa, pe-
tróleo. independência, etc .. 
Passam-nos por computadores 
porque os cérebros humanos se 
sentam impotentes para 
resolverem os problemas em que 
os transformam. equações 
demasiado complexas porque a 
humanidade mantém os olhos 
fechados. 
Pois, com toda esta pompa a 

rodeá-los continuam a ser 
apenas números embora 
transformados em moedas, em 
notas. em letras bancárias, em 
ouro. diamantes e tantas outras 
formas de aumentar a circulação 
fiduciária. Deles "números" 
tudo é afastado. Deus, a tão 
apregoada paz, as diversas 
doutrinas filosóficas e politicas 
procedentes de valores in-
contestáveis, tudo o homem 
distorce para adaptar aos 
números e conseguir integrar 
tudo quanto o rodeia no seu 
conceito numérico. Deus sim! 
Quantos leitores não exclamarão 
desdenhosos. Esse nome estã 
ultrapassado. Estarà? Não será 
Elll que o homem procura 
desesperadamente esmagando 
como se de um paquiderme se 
tratasse, tudo quanto pode 
colocar aos seus pés ign6beis. 1:, 
semdúvida,umaformaestranha 
de O procurar quanto à sua volta 
tudo lhe fala d'Eie. Não O en-
contra, apenas por não querer 
olhar com olhos de ver para todo 
o conhecimento ao seu aica11ce 
para dentro dessa consciência 
desprezada sob a orientaçio de 
um utilitarismo desenfreado. 
Paz7 Todos a desejamos ar-
dentemente só que continuamos 
a mantermo-nos em relação a ela 
como duas linhas paralelas em 
relação urna à outra. Procurêmo-
la nos outros quando ela não 
existe dentro de nós, apregoa-se 
paz e vingança quase simul-
taneamente. 
Chego a admitir com tristeza, 

que a falta de paz estã a ser 
necessária para a reconstrução 
do mundo social. Talvez uma 
maravilhosa consequência possa 
advir da necessària falta de paz: 
a reconstrução de uma socie-
dade diferente da actual e ê qual 
me envergonho de pertencer. 
Talvez se faltar a paz,  o 

mundo renovado alicerçado em 
Deus, na CQnsciência limpa de 

cada cidadão, um mundo que 
não dê a sociedade a "si 
próprio'', uma contribuição 
apenas material, apenas 
numérica, possa ressurgir 
gloriosamente das cinzas em que 
a humanidade teima em querer 
transformar-se. 

A. OLIVEIRA 
-Luanda 

"SABOTAGEM ECONOMICA" 
Senhor Director: 
Relativamente ã alinea a) do 

n.• 1 de III lEu e a Economia de 
Angola) da exposição do Exmo. 
Sr. Renato Cardoso. publicada 
no último número da "'Noticia", 
solicito a V. Exa. que seja dada 
igual divulgação do seguinte 
esclarecimento: 
1  - A referência ã compra de 

sacaria para algodão foi feita 
depois de ter terminado a 
reunião do Conselho Geral do 
Instituto do Café; 
2  - O pedido de informação 

sobre preços de sacaria foi feito 
por iniciativa do signatêrio. 
então Director dos Serviços de 
Comérico; 
3  - A licença de importação 

nunca esteve emitida e não foi 
comunicado que o assunto esta-
va arrumado; 
4 O fornecimento 

conseguido pelo Ekmo. Sr. 
Renato Cardoso não foi por me 
tade do preço, mas por um preço 
inferior que viria a dar uma di-
ferença de cerca de 4 mil contos. 
Esta carta tem a finalidade de 

referir a verdade dos factos, a 
evidenciar que foram os Ser-
viços de Comércio que de 
tectaram e evitaram a es-
peculação. 
O conhecimento generalizado 

de como estes Serviços serviram 
e continuam a servir Angola, 
dispensa-me comentar as 
alusões de negligência, in-
competência e infalibilidade tilo 
injustamente feitas. 

MESSIAS RODRIGUES 
OE ALMEIDA 
- Luanda 

N! O BATA MAIS 
NO CEGUINHO 
Senhor Director: 

Três anos se passaram, até 
que surgiu a oportunidade de 
reler a tão conhecida revista NO-
TÍCIA. Uma capa bem 
apresentada, um motivo in-
teressante, um traje bem 
africano, talvez até idêntico ao 
de Luanr:la. 
Angol. • possui um gra~de 

número de étnias, cujos trajes 
bem próprios a cada uma delas, 
variam ligeiramente em função 
das regiões, o que constitui uma 
enorme riqueza artistica, na sua 
totalidade desconhecida do po-
vo angolano; 
Não seria racional, utilizar 

essas variantes do trajar 
angolano como motivo de 
decoração desta revista, in-
cutindo paralelamente no povo 
desta terra, o mlni~o de 

conhecimento da riqueza dos 
nossos trajes? 
Uma breve leitura me leva a 

concluir que, nesta altura em 
que o problema angolano. é 
primordialmente a alfabetização 
das massas, ainda se empregam 
os grandes termos que são 
essencialmente inacessíveis a 
mais de 95% da população. Não 
terá o autor do artigo "um 
computador para as trans-
ferências" encontrado a tra-
dução do termo latino "PER 
CAPITA lpor cabeça!"? NE 
SUTOR UL TRA CREPIDAM· 
Outro termo pouco soCiável que, 
poderia ser traduzido pelo seu 
equivalente em português )Não 
suba o sapateiro além da 
chinela). Senhor Santos felicito-
-o pela sua cultura e espero que o 
ano de 75, ajude o povo 
angolano a beneficiar dos seus 
extensos conhecimentos e que a 
Noticia. revista de informação. 

,-------------, •est_a.etg 
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CARTAS 
NA MESA 
não o seja apenas para uma pe-
quena camada social. 
E não ê tudo. 
Ao ler o cantinho reservado a 

"Cartas na mesa", !Noticia n.0 

781 de 21 de Dezembro 19741 
uma delas me parece. digna de 
comentário: "E AS CRIANÇAS 
SENHOR" de Ellsio Rodrigues 
dos Santos (Cabinda). Este 
senhor, defende de maneira 
amblgua e por sinal bastante 
poéticj'l os agentes da P.I.O.E., 
utilizando como boia de sal-
vação, a desgraça  de QUe são 
alvo os filhos e esposas dos ditos 
agentes, pretendendo a ser este, 
um problema de maior im-
portância do QUe outros le-
vantados pela sua presença 
social na economia angolana. 
Senhor Rodrigues: admiro o 

seu espírito caridoso. Mas, teria 
o senhor alguma vez assistido ao 
· vai e vém de mendigos. onde 
quer que haja uma aglomeração 

urbana? 
Teria o senhor alguma vez 

pensado, nos filhos e mulheres 

dessas pessoas Que, em cada 
rua, lhe estendem a mão para 
receberem em troca o desdém 
de grande número de passantes7 
Teria o senhor alguma vez 

visitadoosmucequesde Luanda 
ou ouiros, para se aperceber em 
que condições de sanidade vi-
vemos seus residentes? 
E as famllias dos presos poll-

ticos7 
Teria o senhor Ellsio pensado 

nelas um único instante, durante 
o regime repressivo? 
Não estou de maneira alguma 
a dar-lhe uma liçio de moral. 
pois eu próprio, nio sei o ver-
dadeiro significado de tal palavra 
que ê empregue por dá cá aquela 
palha. 

Senhor Rodrigues, será o 
senhor realmente ingénuo, ou 
estará o senhora proteger a sua 
família da mesma sorte QUe 
aquela reservada ê dos citados 
agentes? 
Não Senhor Elísio Rodrigues. 

Não bata mais no ceguinho! 

TAVARES ALVES 

CONSTRUIR O PAÍS 
Senhor Director: 
~a primeira vez que me dirijo a 

esse jornal. Não porQue eu 
Queira fazê-lo. Há, porém. 
inúmeros factores e de-
terminadas circunstãncias que 
me obrigam a isso. Vou agora 
propriamente debruçar-me sobre 
o assunto. 
Era dezassete de Janeiro do 

corrente ano, ês vinte horas e 
trinta minutos, sucumbia meu 
pai no Hospital de São Paulo. 
l::steve ali doente apenas oito 
... as, após ter sido acometido de 
doença súbita no dia onze. Não 
voltei a falar-lhe! As pã1pebras 
cerradas! Tornou-se um eterno 
mudo e cego! Por fim, um de-

funto! 
O coração acelerou-se-me, 

palpitando, sábado. dia dezoito. 
Meu pai havia-se desencarnado. 
Um pouco inconsciente.  e 
consternado de dor sempre 
procurei cumprir todas as for-
malidades: documentação sobre 
o caiKão e cemitério. Poucas 
horas me restavam de sãbado. 
As Repartições Públicas en· 
cerrariam ês doze horas e trinta 
minutos. 
Em reQuerimento datado de 

dezoito do mês que acima me 
refiro, dirigido ao senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de 

Luanda, pedi autonzação para 

que o enterro se efectuasse no 
cemitério de Sant' Ana - Es· 
tradadeCatete-mas, tudo era 
um mar de rosas, dependeria da 
informação que fosse dada pelo 
Administrador responsâvel da-

quelã cemitério, senhor Maia. 
Dirigi-me ao ''guichet" do 

cemitério onde exibi o meu re-
querimento a um homem, 
senhor Maia, Administrador da-
quele sector de trabalho, que 
depois de um pequeno silêncio 
para leitura me disse arrogan-
temente: - Este requerimento 
só pode ser informado amanhã 
domingo, poiS, o pessoal agora 
trabalha quando quer, e além 
disso aos domingos anda na be· 
bedeira e quase que não vem 
trabalhar. 
Perante essa afirmação 

nasceu a minha pergunta. Não 
hé uma escala a cumprir por 
parte do pessoal quando há 
necessidade para tal e tal ser-
viço? Nova resposta brotava dos 
lâbios do senhor Maia: - Não 
posso fabricar pessoal e de 
contrário vem cá amanhã se 
quiser, dia dezanove. 
A minha triste dor não per-

mitiu que lhe respondesse mais 
coisa alguma. Tem-se dito que 
quem quer sujeita-se, porque 
senllo, perde-se a oportunidade. 
O senhor Manuel Francisco 
Mauricio, que me acompanhava 
desde a doença atê ê morte do 
meu pai, aborrecido com a ati-
tude do senhor Maia, en-
caminhou-me atê ao cemitério 
do Alto das Cruzes, onde falaria 

ao senhor Simões, homem 
humilde, de boa fé e educação, 
que se prontificou esclarecer-
-nos de que enterro naqu':lle dia 
dependia, para os dois cerni-

térios, do senhor Maia, ainda 
mesmo que queiram dispor do 
vosso pessoal para cavar a 
sepultura, não poderê ser nada, 
porque o Regulamento do cemi-
tério, não prevê isso: Muito 
obrigado senhor Simões, pela 
maneira, amabilidade e educa-
ção com que nos atendeu. Fica 
aqui, portanto, registada a sua 
boa impressão. 
No dia delanove, valendo-se 
da sua viatura, Manuel Francisco 
Mauricio, estava na minha resi-
dência cerca das sete horas e 
vinte da manhã. Fazendo-me 
acompanhar de Miguel Diogo 
dos Santos, quando eram sete 
horas e trinta estava de novo no 
"'guichet"' do escritório do cemi-
tério. Aguardava que o senhor 

Maia chegasse, a fim de obter a 
informação. O enterro, segundo 
a natureza da doença do falecido 
estaVa previsto para as nove 
horas da manhã. V~am-se e re-
viam-se viaturas que ali chega-
vam. o senllor Maia, creio que 
seja assim, havia-se sumido na 
moita. Ou tudo ou nadai 
Resolvemos partir às oito horas e 
trinta. rumo para casa, onde o 
carro da Agência Funerâria do 
senhor Mãrio Cunha, nos es-
perava. O fui"IEll'al efectuar-se-is 
no Cemitério da Cslemba. E 
prooto, estava tudo resolvido. 
Hã, aqui, depois de analisada e 

meditada a atitude do senhor 
Maia, determinadas versões bem 
nltidas: Primeiro: o senhor Maia 
diz no seu primeiro pretexto que 
os trabalhadores que fazem as 
sepulturas - referia-se portanto 
aos negros - andam bêbados 
aos sllbados e domingos e por 
fim não vêm trabalhar. Ora. no 
ÓIB dezanove verifiCOu-se a 
ausência ou seja a falta do 

NA SUA VISITA AO LOBITO 
INSTALE-SE NO 

HOTEL BELOHORIZONTE 
" 

Todos os quarto;'~tar condicionado 
Restaurante • Bar • Baite 

R. 15 de Agosto, 88 LOBITO-ANGOLA Telefones: 3~~1/2/3/4/5/6 
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senhOf Maia ao seMço, quando 
na realidade estavam lã os ditos 
bêbados negros a fazerem o seu 
trabalho ou seja as sepulturas. 
Agora pergunto-lhe. Quem é que 
se encontrava bêbado na noite 
de sábado para domingo? O 
senhor Maia ou os negros que se 
encontravam presentes no tra-
balho? O senhor Maia, foi avista-
do a caminho do cemitério da 
Galemba nas pro~~:imidades da 
MabOf pela senhora O. Maria 
Aurora dos Reis Fançony, en-
fermeira da Câmara, que 
acompanhava o cortejo fUnebre 
do meu pai. Mas, interpelado 
pela mesma senhora procurou 
fingir que não era ele quem me 
havia atendido oo dia ant.mor e, 
e~~:plicadas as razões, só 
procurou dizer: "isso dà cha-
tisses''. Não foi isso que o 
senhor Maia disse? Pois bem 
senhor Maia a sepultura é um 
campo eterno e de igualdade, 
onde, rico ou pobre, intelectual 
ou não, a ninguém escapa; pois 
peço-lhe que não faça dis-
criminação, porque a nossa vez 
chegará. E então qual serfl o si-
tio? t: dentro da sepul· 
tura. Segundo: quando diz mais 
que não pode fabricar pessoal, 
porque é que na sua fâbrica de 
pessoas humanas, não fabricou 
pessoal para aquele dia7 Mas 
então, quanto ao seu modo de 
ver a pessoa, ser humano, fa-
brica-se por meio de que ma-
quinaria? Pois, eu gostaria ter 
uma màQuina semelhante ou 
igual, para fabricar de novo o 
meu pai. Terceiro: As suas 
expressões mostram claramente 
que não se solidariza com o 
MFA, porque é o mesmo senhor 
Maia que usou de lraseologias 
rácicas, quando do en-

agência de viagens 

UNIAO 
nião lmobili.tria e Comercial S.A.R.L 

terramento da Teresa, em 
Agosto de 1974, cujo funeral 
acompanhei, aquela "que foi 
morta durante a greve da 
Textang". Lembra-se ainda 
senhor Maia? Para confirmar as 
minhas palavras devo dizer que 
este funeral, da Teresa, foi ainda 
acompanhado por alguns 
elementos do Corpo de Policia 
da 9. • esquadra -Brinca na Areia 
- que trajavam civilmente um 
dos quais meu antigo con-
disclpulo do Uceu Nacional 
Paulo Dias de Navais de nome 
Aires. Estã certo senhor Maia7 
Se não estiver eu arranjo mais 
testemunhas. 
Ao escrever esta carta não é 
meu desejo e objectivo de que 
Angola seja constr~ida por sola-
vancos e ódios raciais, pois, 
infelizmente, elementos hã, na 
nossa Terra como o senhor 
Maia, que pretendem construir o 
mau clima entre diversas cama-
das étnicas, pois, a tudo isso, 
nós verdadeiros amantes da paz, 
importa acabar. 

Oei~~:o aqui, porém, o assunto 
à consideração do senhor Presi-
dente da Câmara. 

MATEUS TEODOSIO 
PEGADO 
-Luanda 

A BUROCRACIA 
DO CEMITtRIO 
E O RESTO ... 
Senhor Director: 
1: com bastante tristeza e uma 

certa desilusão que, tenho 
acompanhado o desenrolar dos 
acontecimentos políticos entre 
nós. Ni§o posso  compreender 

'como todos têm aproveitado tão 
mal, a oportunidade que se lhes 
oferece de construir um pais 
onde seja posslvel a boa con-
vivência e  a harmonia entre to-
dos. 
Quando será que as pessoas 

se convencem que devem lutar 
conjuntamente contra a ex-
ploração que, atinge in-
discriminadamente a todos e 
põem de parte ódios raciais, sem 
qualquer fundamento, des-
viando assim erradamente os 
caminhos da revolução. 
1: urgente fazer ver às pessoas 

que, de luturo, temos que viver 
todos juntos e que devemos 
começar desde já a criar as bases 
de uma sociedade onde não haja 
problemas raciais e tentar 
resolver em conjunto as in-
justiças que ainda existem na 
nossa terra. O melhor caminho 
para o conseguir, não serà 
certamente gerar novos ódios, 
responsabilizando determinadas 
pessoas ou grupos, por actos 
que não cometeram. 
Creio que agora que Angola 

começou jâ a ser governada por 
homens  desta terra, deveria 
merecer-lhes especial atenção o 
combate ao racismo que, insiste 
em ser entre nós mais um dos 
obstáculos a impedir que se 
atinja com a brevidade que todos 
desejamos, uma sociedade justa 
e humana. 
AUGUSTO XAVIER 
- Luanda 

O HABITO DAS LAMURIAS 
Senhor Director: 
Sou leitor asslduo do jornal de 

que o sr. é director e não posso 
dei~~:ar de manifestar a minha 
admiração pelas lamUrias que é 
hábito ler na secção "Cartas na 

Mesa". Porque será que as 
pessoas pretendem continuar a 
distorcer os factos e as situações 
que se vivem7 Quando serã que 
todos compreendem que os 
nossos governantes pensarão 
neles como seres humanos que 
fazem parte integrante da socie-
dade angolana e que as pessoas 
responsáveis desta terra não 
pretendem marginalizar 
ninguém. Porque serfl que essas 
pessoas se assustam com tão 
pouco e vivem apavoradas e 
muitos deles atê só pensem em 
ir-se embora. 
E compreenslvel que a 

ninguém agradará situações 
inseguras mas, essas sl'fUações 
são criadas por irresponsáveis e 
neste momento será oportuno 
desmascarar os oportunistas e 
os que geram a confusão. 
Situações destas podem veri-

ficar-se em qualquer parte do 
mundo e não me consta que 
sempre que isso acontece as 
pessoas pensem em partir para 
outras terras. Creio que as 
pessoas estão mal informadas e 
é isso que as leva a viverem 
angustiadas e muitas vezes a 
partirem desta terra onde há 
lugar para todos. 
Creio que há uma grande falte 
de formação politica e um 
desconhecimento total dos 
ideários dos movimentos de li-
bertação e serã certamente por 
isso que as pessoas receiam o 
futuro. Penso que as cartas que 
habitualmente dirigem para essa 
secção do jornal, em nada 
ajudarão a resolver a situação e 
apenas contribuem para criar 
dUvidas e confusão no espirita 
de outros leitores. 
ANTONIO DE ABREU 
- Luanda 
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ESTUDE 

Em suo coso 1 por 

correspondência, recebe 
lições, ferramentas, 
aparelhos de laboratório 

e material poro prol i cor, 

Em pouco tempo e 

econbmicomente será 
um verdadeiro técnico. 

Peço o folheto gróli!o à 

Milht•l;t-i·lf·M 
Av. Manuel da Maia, 32 
Li1botl Ttlej.AJHl 

-~---------
Nome __________ __ 

Morado -------------

localidade ____ N 

MUDARAM 
OS TELEFONES DO 

~ 
CONTACTE-NOS PELOS N~' 1 

35243/7 

Desejam trocar corres-
pond{mcia, os seguintes leitores 
e leitoras do NOTfCIA: 

- Com jovens de 12 a 15 anos, 
em francês. Kiyabanza Mutu 
Kia-Kiadi. lngende N.0 31, Zone 
de Kalarnu, O. Kinbangu-
Kinshasa - Zaire. 

- Com moças de Luanda, dos 
20 aos 30 anos. Jorge Pires Saa-
vedra. C. P. 97 - Henrique de 

Carvalho. 

- Com moças dos 13 aos 18 
anos. Victor Jorge. C. P. 467 -

Lobito. 

- Com moças dos 13 aos 16 
anos. João Baptista Cauelle. BE· 
-JPP - Cuango. 

- Com leitoras do Noticia dos 
18 aos 27 anos. J. Andrade. C. P. 
83- Quilexe. 

-Com rapazes de Angola e 
Portugal. Ana Paula. C.P. 485 -
Nova Lisboa. 

- Com leitores do Noticia de 
todo o mundo, dos 14 aos 35 
anos. Elsa, Cândida e Faty. C. P. 
408 - Gabela - Angola. 

- Com rapazes dos 23 aos 27 
anos. lHa Esteves. C. P. 10814-

Luanda. 

- Com moças até aos 30 anos. 
Jorge Santos. C. P. 300 -Cubai 
- Angola. 

- Com jovens dos 15 aos 18 

anos, de todo o Estado de 
Angola. Eurico Videira 
Lourenço. Rua António Barroso, 
126- Luanda- Angola. 

- Com jovens de todo o 
mundo, em português, francês e 
inglês. Gabriela Maria dos 
Santos. Av. Sidónio Pais, 30 A 
-B, 2.0 Apt. A, Macau (Via Hong-
·Kongl - Extremo Oriente. 

- Com senhoras dos 35 aos 45 
anos. Angolano Triste. C. P. 140 

- Calulo - Libolo. 

- Com jovens de Angola. 
Pogumila - Jane Najdzion -
58-506 Jelenia G6ra  U1. 
Karkowicza 31/ 5  - Poland 

TROCAS 
DE 

CORRES-
PONDÊN-

-Com moças dos 15 aos 24 
anos. Aderito Fernandes da 
Costa, José Afonso da Silva 
Teixeira.C.P. 52 -Serpa Pinto. 

-Para troca de selos e postais. 
Oeolindo Bispo  Bairro Sarmento 
Rodrigues, zona 1, 49-A -

Luanda. 

-Com jovens de Angola em 
Ponuguês, Espanhol, Inglês ou 
Alemão. lgnjatovic Rajko Parti-
zanska 111, 1500 Sabac 

Yugoslãvia. 

-Com jovens de Angola. Bento 

d'Oiiveira K. (Jokasl C.P. 169 -
H. de Carvalho. 

-Com moças dos 15 aos 20 
anos. Gonçalves C.P. 34 - No-
qui-Angola. 

-Com jovens de ambos os 
sexos. Teresa Cristina de Castro 
C.P. 403-60.000 Fortaleza-

·Cearã·Brasil. 

-Com jovens leitoras do NO-
TICIA, dos 14 aos 16 anos. Tony 
Rua Fernão de Sousa 49-4.0 Ap. 

42- Luanda. 

-Com jovens de todo o mundo. 
Maria Lúcia Fabrião. Andradas 
425, Uucamenlo 97570 RS -

Brasil. 

-Com moços dos 30 aos 40 
anos. lida Maria da Costa e 
Maria Manuela Fernandes 

Nogueira. Posta Restante -
Chongorói-Via Benguela· 
Angola. 

-Com moças dos 15 aos 17 
anos, de todo o país. Tó Pinto. 

C.P. 3 - Ouilengues. 

Com jovens de todo o mundo 

dos 22 aos 28 anos. Nany 
e Andrea. C.P. 63 - Pereira 

O' Eça. 

Com jovens dos 25 aos 40 
anos. Maria Josefina T. Silva e 
Carla Maria T. Silva. C. P. 110-
Benguela - Angola. 

Com moças de Angola dos 15 
aos 25 anos. Eduardo Nunes. 
Rua A 133 - Bairro da Li-
berdade Lisboa. 
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TEMPO DE ELEIÇOES 

A primeira coisa que se faz ao 
chegar a Lisboa é evidentemente, meter 
as mãozinhas nos bolsos. 
A segunda é ir ao banco trocar a 

massa. Mas Lisboa não é tão grande 
como se pensa. e se avalia pelo volume 
de tráfego e pele quantidade de gente 
que anda pelas ruas. 
No Totta, na rua do Ouro, dou por 

mim mesmo ao lado do comandante 
Correia Jesulno. VodiS jé conhecem a 
história do pássaro porcalhão que 
pairou por sobre o comicio (quem é que 
vai agora a bola?) popular a fez o que 
até os pássaros fazom quando tOm 

vontade! 
Como a campanha eleitoral entrou 

em funçAo, vai por estas ruaa uma 
euforia jornaleire que nunca mais ace-
ba. Os partidos das esquerdas 
salientam-se dos outros pela quantidade 
de jornais e revistas. Os do centro para 
a direita alio. mais comedidos ne quanti-
dade e buscam a compensaçlio na quali-
dade. 
Cada um, no seu direito. faz  a 

propaganda que lhe convém ou pensa 
servir-lhe. Este aspecto lembra-me que 
em Luanda terá que sal! assim também 
mas quet é bom que oos recordemos. 
não corm e mesma libenlidade. Apenas 
trl'ls co1'1"8ntes ganharam o direito de 
bater-se politicamente pelas eleições. 
Apenas aos trl'ls Movimentos é licito 
politizar massas daa populações de 
Angola. 
Por isso mesmo é que me parec$ 

errado manter no ar o programa de Rá-
dio do MFA. pelo menos nos moldes 
doutrinários em que sa realiza. Um 
programa dedicado és Forças Armadas: 
óptimo. Mas dafina-se que Força's 
Armadas têm agora um significado bem 
diferente do que teve antes. Nllio é em 
Angola que o MFA tem que fazer e 
propaganda do seu programa. De resto 
o acordo de Penina regulou também 
estes aspectos. NAo será exactamente 

MESA 
DA REOA o 

para doutrinar politicamente os 
angolanos que em Angola permanecem 
tropas portuguesas. mas justamente 
para ajudar a fazer cumprir os acordos 
firmados no Algarve. 
Para interferâncias já bastou os 

abusos de 500 anos de domlnio 
colonialista a os últimos cinco meses de 
neo-colonialismo. 
Que a Rádio angolana seja posta ao 

serviço dos angolanos ·e que nAo é 

disposição dos partidos da simpatia dos 
garbosos mentores e coordenadores do 
MFA. Para isso dispõem, no seu pais, de 
excelentes emissoras, de muitos jornais 
e de não poucos semanários. Além de 
muito muro e muita parede. De tipogra· 
fias clandestinas e que ainda nao ouvi 
falar por cé. Mas. caramba! Ainda 
agora cheguei. 

A.G. 
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F 01 mais do que um virar da página. É todo um volume que encerra e vai para a pra-
teleira, pronto a ser consultado para  a 
análise da História. O que agora se começa 
é um novo volume. Esperemos que seja 
falho de sensação. rico apenas no enunciar 
de medidas sensatas, recuperação 
económica, exemplos de bom senso e fra-
ternidade e que a 11 de Novembro, quando 
também ele recolher à prateleira, possa 
merecer letras de ouro na encadernação. 
Apetece, no entanto, falar ainda um 

pouco do volume que se encerrou, estudá ... 
-lo um pouco para se pensar onde errámos, 
como errámos e como podemos aproveitar 
a lição. 
Erro, certamente, foi continuar a im-

portar de Portugal o que não nos fazia 
falta. Mas tenhamos calma, peguemos 
tranquilamente nos factos: 
O que é Angola, áfinal? Um território 

enorme francam~nte povoado. Po-

UM ARTIGO DE JOÃO FERNANDES 

DAQUI 
A 
11 DE 
NOVEMBRO 

tencialmente muito rico, mas crivado de 
doenças e debilidades. Um gigante sub-
-nutrido, cheio de cicatrizes, bom mas 
ignorante. Sector a sector os desequilíbrios 
espantam. A nove meses da independência 
precisamos de mais computadores ao 
mesmo tempo que temos de nos debruçar 
sobre os mucubais que erram pelo deserto 
como há milénios. Preocupamo-nos com a 
complexidade de rins artificiais e temos 
para Angola inteira muito menos módicos 
que a cidade do Porto. Queremos pensar 
em termos de século XXI e estamos com 
problemas do século XVI. Discutimos já â 
possibilidade de sociedades comunitárias. 
quando parte da população vive. ainda, em 
regime comunitário. Nadamos, afinal. em .. 
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cima de cinco ou mais séculos, com os pro- a China, para Cuba , pa ra  o Brasil ou para 
h lemas de · todos eles, empm:rados por o . Zaire, não  tem  que ser~ -verdade  em 
I;Jrisas .o.c::asioJIBis. ·: - :: Angola. Mais do-que ideãli~t as (e isto ainda 
, :f:~ neste panora ma difícil mas exaltante se dirige aos que efectivamente  o  são) 
que caiem os "profetas" de e  da ocasião. 1 precisamos 'de ser realistas. E a  realidade 
Gente que  traz três livros debaixo dobra- angOla na é este'desespero de sermos um 
ço, que substituiu  a ignorância pelo fac- país fornecedor de matérias-primas, cheios 
cionismo, o  humanismo por uma ideologia, de hipóteses agrárias mas realizando uma 
o bom senso por meia  dúzia de palavras agricultura primitiva, extremamente dê-
chaves. heis e m estruturas, falhos de técnica e de 
O que  é  e como é Angola pouco lhes técnicos. extrema mente invejados por toda 

interessa. Não é gente mas massas. não um a gente. 
país delicado que é preciso ajudar a Mais do que cuidar do povo, um povo 
nascer, mas um ponto da estratégia. frequentemente sub-nutrido, desprotegido 
Despejam em Angola problemas que sanitariamente, iletrado. completamente 

Angola não tem. Que Angola não tem que alheado do século em que vive - mais do 
ter. Querem moldar a terra e as gentes que cuidar do povo, tenta-se violentá-lo. fa-
como a terra e as gentes deles. Querem, zê-lo aderir a ideias, iludir-lhe o justo direi-
afinal, realizar o que. com outra cara, to de viver melhor. 
tinham já feito de parceria com todos os Para ser fiel a uma linguagem que teve 
seus antepassados: despersonalizar. e tem os seus lugares apropriados, a sua 
Num ápice, Angola  é arrastada para justificação, os ouvidos próprios e treina-

problemas que não sente, que lhe são dos para a entenderem, utiliza-se em 
paralelos mas não intrínsecos. Os Angola os mesmos termos e as mesmas 
americanos são imperialistas. Os russos frases. Mas aqui, inesperadas como pe-
são revisionistas. Os chineses são óptimos. dradas. essas frases, essas palavras de 
Os chineses são péssimos. Os russos são ordem, transformam-se em puros in-
imperialistas. Os americanos neo- citamentos a uma violência com que o povo 
-colonialista. O povo é quem mais ordena. nada teria a ganhar. l!: só cegueira ou será 
O poder popular.  A comuna. O anti- também má intenção? A pergunta não pc-
-capitalismo. o anti isto e aquilo. derá deixar de se por e de merecer. por si 
E em nome de quê isto tudo? Pois só cuidadoso estudo .. 

parece que em nome duma revoluçução Mas é agora o futuro que 1emos de 
que houve em Portugal... olhar. Um futuro próximo em que a parte 
Visto de Angola o problema parece um de leão da responsabilidade recai sobre o 

pouco diferente. Que os americanos são governo de transição. Sabe-se que não se 
uns passarões, sabe-se bem. Há San cuidará de lhe fazer fácil a vida. Não custa 
Domingos, há o Vietname. há o Chile para o  a adivinhar que lhe vão tactear o pulso 
recordar. Cautela, pois com tais com duas ou três provas de força, de forma 
passarões... o averiguar até onde se pode por o pé. É 
Que os russos são outras aves que tais, normal. Importante será que aproveite o 

também se conhece. Há  a Hungria, há a governo para mostrar decisão e autori-
Checoslováquia para não o deixar es-dade, única forma de poder dedicar·se às 
quecer. E quanto aos chineses basta andar inúmeras tarefas que o esperam. 
um bocadinho aí por Africa para ver como Alguma prioridade terá que ter a 
são.. solução dos portos de Luanda e do Lobito. 
Verdade. verdadinha é uma coisa: Wa- São já muitas as actividades trabalhando a 

tergate foi uma vergonha. Pena é que não meio gaz, ou em risco de parar, devido ao 
tenha havido um Watergate para Stalin. E  congestionamento dos portos. Sabe-se ore-
é aí que, como órgão de Imprensa, nos nexo que tudo isso tem na actividade 
torcemos mais na cadeira, quando nos normal {aumento do custo de vida. es-
falam dum certo tipo de liberdade, que é pcculação. falências, desemprego) para 
afinal a liberdade de dizer que sim ... ~ além do clima de desânimo que cria ao 
O que temos que fabricar em Angola é investimento e  à pequena poupança. Terá 

uma sociedade que respeitando toda a que se ser. depois, claro nas linhas de-
gente, exija efectiva independência de finidoras da economia. Angola não pode 
qualquer bloco. O que (talvez) seja ver- continuar por mUito mais tempo a viver "a 
dade para Portugal, não terá que ser prazo". Primeiro, logo após o 25 de Abril, o 
verdade em Angola. O que é verdade para "s uspense" pelo novo governo. A seguir a 
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quebra e  a expectativa crfada pela Junta 
Governativa. Sabe-se que. em termos de 
orientação. nada foi feito (salvo as 
garantias dadas pelo Almirante Rosa 
Coutinho, no regresso de cada uma das 
suas viagens a Lisboa, de que estaria para 
breve a TV em Angola ... ). Foi depois o 
"suspense" da Cimeira. A espera pelo novo 
governo. Trágico seria agora que 
passássemos a ficar à espera do 11 de No-
vembro ... 
Confiança e trabalho é  o que agora 

mais precisamos. Confiança para se poder 
responder a um dos mais estimulantes 
desafios que poderia ser lançado à 
economia angolana: a explosão do mercado 
interno. Todos os números até agora utili-
zados terão que ser revistos para re-
dimensionar a actividade. Só por apatia se 
pode deixar manter ainda por muito tempo 
(apatia que pode conduzir a uma inflação 
incontrolável) a situação dos es-
tabelecimentos de Luanda ficarem de pra-
teleiras vazias todos os fins de semana. 
Está a acontecer apenas que uma parte 
mportante da população passou a ter 

acesso ao consumo. Ainda descontrolado 
por não ter havido um trabalho paralelo de 
preparação para esta fase, mas de 
qualquer forma uma procura para a qual é 
preciso encontrar, rapidamente, resposta. 
Neste impulso pode aliás encontrar-se 
parte importante da solução de alguns dos 
nossos problemas mais prementes. Para 
responder à procura vai ser necessário 
produzir mais, criar novos postos de tra-
balho. Sendo esse {como é) um problema 
fundamental, resta agora ter o dis-
cernimento suficiente para planear 
realisticamente, procurando evitar que se 
agrave o problema do gigantismo de 
Luanda em relação ao resto do território. 
Antevê-se, logo aqui, um conflito grave: 

a necessidade de decidir depressa e  a 
conveniência de decidir bem para não pro-
jectar no futuro situações difíceis. Van-
tajoso teria sido. portanto. poder contar no 
governo com elementos que conhecessem 
profundamente a estrutura económica e de 
trabalho de Angola. Sabe-se que, por uma 
razão ou por outra, não é esse o caso. A 
premência das questões, porém, não 

PÃO: BICHAS INTERMINA VEIS NOS POUCOS LOCAIS QUE O VENDEM QUASE SEMPRE 
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deixarão tempo a estudos cuidadosos. 
Entre fazer nada e fazer mal,  quase mais 
vale fazer mal. A questão estará em não 
exagerar no erro, o que talvez possa ser 
conseguido se houver o bom senso de 
procurar a juda nos conselheiros possíveis. 
No fundo, Angola  tem resistido a muita 

coisa. Debilitada, embora, por uma longa 
espera, poderá a inda encontrar em si 
própria forças para arrancar para a 
frente. É nisso que todos temos que 
apostar. É a isso {e não â manutenção de 
ódios. â exploração de divergências. â 
imposição de clubites) que todos temos que 
nos dedicar. Mais tarde, quando a escola 
for risonha e franca, quando o povo estiver 
a produzir riqueza em bom ritmo. será legí-
timo que se discuta a forma mais justa de a 
distribuir. É esse um natural anseio de to-
dos nós. E certamente a melhor prenda que 
o governo de transição poderia oferecer, 
em 11 de Novembro. ao país que teria 
então mais uma forte razão para festejar a 
sua efectiva independência .. 
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TEMAS 

O SAHARA PERANTE O TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DE HAIA 
"A montanha pariu um roto". Eis a 

conclusão que suscito, em primeira 
onó/ise. o decisão do rei de Marrocos 
em submeter o coso do Saharo ''es-
panhol" ao Tribunal fnlernacionol de 
Haia. Francamente. esperava-se outro 
coisa da conferência de imprensa 
anunciada com doze dias de an-
tecedência e para o qual estavam convi-
dados cerco de duzentos jornalistas de 
todo o mundo. No véspera da declara-
ção real, um dos  enviados especiais a 
Robot acreditava ter um bom "furo"; no 
momento em que o monarca se dirigisse 
aos jornalistas. o canhão soaria nos 
confins saharionos. E  o camarada de 
ofício não divagava. Limitava-se o repe-
lir o que se dizia nos círculos go-
vernamentais. Com efeito, parecia estar 
cm questão o barulho dos botos. das 
possibilidades respectivos dos exércitos 
marroquino e espanhol. Este beneficia 
do supremacia aéreo e o outro conto 
com excelentes divisões de poro-
quedistas. um melhor conhecimento do 
terreno, sem falar do seu moral "es· 
truturodo em bloco". 
A ameaço de um afrontamento mili-

tar, o próprio rei a tinha focado desde 
que. no início do Verão, voltou a for-
mular a reivindicação marroquino so-
bre o Sahora ocidental. Lançou umo 
ofensivo diplomótica pelos quatro 
contos do mundo. mos precisou que de 
bonl grado recorreria o "outros mé-
todos" no coso de Madrid não 
reconhecer o criação, neste caso 
contestada. de um "Estado fantoche" 
sob a cobertura do ONU. 

III 

Além disso não passava um dia, nos 
últimos semanas, sem que Robot 
tomasse medidas que tornavam pro-
vóvel o abertura dos hostilidades. Mo-
vimentos de tropas poro o sul e o norte 
(onde se encontram Ceuta e Melilio. os 
duas cidades ocupados pelo Espo.nhoJ, 
chamado de reservistas, mobilização de 
médicos. designação do coro.nel Ahmed 
Dlimi, o "homem forte" do reino, poro o 

cargo de governador militar do região 
limítrofe do Sahora. Em breve não falta-
vam sinais que permitiam tomar a sério 
as ameaças marroquinos. 
O que fazia Madrid, entretanto? 

Três dias antes do conferência de 
imprenso do rei, o-mi.nistro espanhol do 
Defesa, que foro inspeccionar os tropas 
estacionadas no Sohoro, declarava: "O 
.nosso exército estó perfeitamente em 
condições de repelir uma eventual 
agressão militar marroquino". 
Sobretudo, não se via como o 

Marrocos, sem pagar o preço de so.ngue, 
pudesse recuperar o Shoro. Eis porque, 
estando o general Franco deci-
dido o descolonizar d suo forma, os 
coisas se agitavam em Robot. No seu 
discurso de 20 de Agosto, Hassan li re-
feria-se o informações segundo as quais 
Madrid estava em vias de organizar um 
referendo com vista o fechar o dossier 
do Saharo à custa de Marrocos. As 
apreensões do rei eram justificadas: 
pouco depois, o representante de Mo· 
drid no ONU entregava ·ao secretório-
-geral um documento anunciando que a 
população do Sohoro (avaliada em 
cerco de 60 mil nómadas] poderia es-
colher o seu futuro no primeiro semestre 
de 1975. A partir dof, o organização do 
referendo era quase um facto. "Antes 
do Ramodan, uma boa porte da popula-
ção teró sido recenseado", diz um 
documento difundido pela embaixada 
espanholo em Paris. 
A Espanha tinha cada vez menos ra-

zões poro re.nuncior aos seus projectos, 
ou somente diferenciá-los jó que, no 
caso, .não enfrentava só a reivindicação 
marroquina. Sabe-se que o Mouritanea 
exigia também direitos de soberoruo so-
bre o Sokiot ai·Hornro e o Rio do Ouro. A 
Argélia, que se pronunciara sobre a "li-
bertação" dessa "terra órabe" nõo 
apoio os teses marroquinos quanto o 
suo onex:çâo ao reino. A componha 
diplomótica desencadeado por Robot 
não deu todos os resultados esperados. 
Devido à multipliccçâo das ''portes 
interessados .. muitos países solicitados 
pelo Marrocos mostravam embaraço, 

hesitavam, preferiam vir ver... Foi 
preciso ao emissório de Hassan ll seis 
horas de discussões serrados poro 
"enfraquecer" os seus i.nterlocutores 
em Pequim. Apesar do empenho .no ba-
talha diplomótico do antigo secretório-
geral do PCM, a agência soviética No-
vosti absteve-se de folar no marro-
quinidode do Soharp. Os dirisentes de 
Tunis que tinham, numa primeiro fase. 
repelido publicamente o ponto de visto 
marroquino, apressaram-se pouco 
depois a conceder-lhe o seu apoio. Em 
breve o Espanha jogava sobre o seu 
ganho. E sabia-o. 

III 

Foi precisamente por isso que o 
Marrocos pareceu condenado a 
recorrer ~s armas. Fazendo-o, ninguém 
o duvido, teria criado uma situação no-
va. Um coso destes conduzido de tal 
formo teria encontrado o simplicidade 
de um conflito colonial clóssico. O que 
era, de resto. nos anos "50", quando os 
marroquinos lutavam. de armas na mão, 
pela sua independência. As delongas, 
senão os reservas, que se observavam 
có e 16 paro com o reivindicação morro-
quino pareciam ter caído. Em par-
ticular, a solidariedade órabe teria 
surgido em pleno, com o Marrocos 
recolhendo os frutos do envio de um 
corpo expedicio.nório ao Médio Or1ente 
durante o guerra de Outubro. 
Mos outros considerações entravam 

em li.nha de conta, estas de ordem in· 
terno. Numa palavra. quanto mais o 
Marrocos estava interessado em lançar 
o peso do seu exército no balanço, mais 
Hasson li devia pensar nisso duas ve· 
zes. Ninguém ignoro que nem tudo vai 
bem por aquele reino. O exército real, 
não hó muito tempo, conheceu so-
bressaltos sangrentos. Deixou uma boa 
parte dos seus generais no golpe de 
Estado abortado de Skhirot (em Julho de 
1971). Depois do atentado contra o 
Boeing real, treze meses mais tarde. 
perdeu a fi.na-flor da sua aviação. Di· 
versas medidas de dep•1roção, que 
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vieram juntar-se a estes repetidos 
fracassos, abalaram seriamente o seu 
moral. A medida, bem humilhante aliás, 
de colocaras munições sob o autoridade 
dos governadores civis não foi le-
vantada. que se saiba. Uma outro in· 
dicoção de que desconfiança do rei em 
relação aos militares não se alterou: foi 
um Dlimi, chefe supremo dos polfcias, 
enviado aos confins soharianos e trotou· 
·se do único o acumular poderes mi/i· 
tores {sobre as trapos] e civis (sobre os 
armas). 
Além destes sérios "hondicaps", 

Hossan 1l devia tomar um risco cal· 
cu/ado. Ao envolver o exército na 
guerra dos areias conjurava. talvez de-
finitivamente, os seus demónios 
"putschjstos" mos, em contrapartida, 
dava-lhes o oportunidade de reen· 
controrem o suo importlincio no vida 
político. Vencido, o exército reprovor-
·lhe·io tê-lo enfraquecido. Triunfante, 
ninguém mais o seguiria. Nos dois casos. 
o aventuro. 

III 

Mas o diplomacia não é, os mais dos 
vezes, outro coisa do que o reino dos 
aparências. E por "sólido", por "ino· 
tocável" que seja o dossier de Robot. 
pareceu duvidoso aos olhos de uma 
largo opinião. Ora. ao propor levar o di· 
ferendo perante o Tribunal de Haia. 
Hassan ll opero uma viragem diplomá· 
tico segura. Ataco a Espanha sobre o 
seu próprio terreno, o dos formalidades 
jurldicas e diplomáticas. Cabe o elo, 
então. o papel de "mau" ao recusar o 
veredicto do Tribunal Internacional. 
Enquanto o Marrocos aceito o re-
ferendo, por pouco que os juizes de Haia 
confirmam os teses espanholas, segundo 
as quais o Sohoro era uma terra de 
degenerescência antes do conquisto 
colonial. Teses que o Marrocos não terá 
qualquer dificuldade em invalidar. 
O recurso o Haia permitirá ao 

Marrocos encontrar-se frente-o-frente 
com o Espanha e, portanto, afastar "os 
outras portes inleres90dos". A atitude 

marroquino mudou sensivelmente poro 
com a Argélia. Sem dúvia porque se re· 
velou mal conduzida ou inoperante. 
Deixou de estar em causo adicionar os 
argelinos aos apoiantes do bom direito 
do Marrocos sobre o Sahoro. Durante a 
sua conferência de imprenso de 17 de 
Setembro, Hassan li revelou que o 
presidente Boumãdienne estava dis-
posto o auxiliá-lo em coso do ser 
necessário uma posição de força poro 
com o Espanha. "Previna-me somente 
com 48 horas de antecedência". No que 
respeito à Mouritônio, com excepção do 
partilha do Sahara tudo é passivei: 
rectificação de fronteiras, tomada de 
valor comum, etc .. 
"O diálogo, ainda o diálogo, sempre 

o diálogo". 
A fórmula, lançado poro com os 

esponhois. aplica-se aos mauritanos e 
diz também respeito aos partidos do 
oposição. Com estes últimos, Hosson ll 
mantém relações possovelmente om· 
bíguas e que não deixam de lembrar, 
mutotis mutonHs. o suo atitude poro 
com o exército. Ao aceitarem associar-
-se à componho diplomática oficial sobre 
o Soharo, os chefes do oposição deram a 
impressão de se alhearem do suo razão 
de ser e tornaram-se "homens do rei" 
como os outros. 
A esse motivo de queixa. eles res-

pondem que não deixam de luto r, desde 
há 20 anos pela libertação do Sohora e 
que o rej não faz mais do que aplicar o 
seu programo. No verdade não é di/Icil 
denunciar os seus pensamentos secre--
tos. Neste caso. colocam-se atrás do rei, 
de certo forma poro melhor o em-
purrarem. Eles sabem que. para levar o 
bem {ou o mal] o couso do Soharo, não 
se pode dispensar o seu concurso. E 
depois. é sempre  tempo de apresentar a 
noto e obter concessões, no plano insti-
tucional entre outras. Nessas condições. 
que "detém" o outro? Em todo o coso, foi 
por o rei ter encontrado o apoio do 
oposição a fortolec3-Jo e poro ex· 
perimentor o necessidade de testá-/o, 
que ordenou, no fim de Agosto, o 
execução de sete militantes do es· 

POR YOUNES BERRI (lN JEUNE AFRIOUE) 

t1uerdo. Apesar do que é preciso consi· 
deror·se, apesar de tudo, um incidente 
de percurso. o "dinâmica·• do cola-
boração entre o Palácio e o.s partidos foi 
jogado. Hosson II foi levado a fazer 
certas concessões. Antes de um ano, 
anunciou, o Marrocos será dotado de 
um Parlamento. "sólido. consciente: 
aut3ntico" "Seis ou sete meses" antes, 
haverá um governo de união nacional no 
qual "esses senhores, os c hefes dos 
partidos", terão cargos de ministros de 
Estado sem posto. 
Esta sugestão. que já fora feito sem 

sucesso h6 dois anos. tem todos as hipó-
teses de bom êxito hoje em dia. Os parti· 
dos preparam já a conjuntura eleitoral. 
O /stiqlol terminou o seu congresso no 
véspera do conferência real de 17 de 
Setembro. Depois dela, coube o vez· do 
UNFP (União Nacional das Forças 
Populares), cujos dirigentes foram 
recentemente libertados. de onun· 
ciorem a reunião dos seus partidários 
nacionais poro Dezembro. A UNFP põe 
termo o uma lamentável guerra de 
siglas que a opunham ao antigo 
primeiro-ministro, Abdellah Jbrahim e 
aos seus amigos sindicalistas desde a 
cisão de /ulho de 1972. A partir de 
agora, os amigos de Bouobid 
reconhecer-se-ão sob o nome de União 
Socialista das Forças Populares [USFP}. 
Está ainda em couso reanimar AI-
·Koutloh al-Wotonio e Ali Yoto, o secre-
tório-geral do novo Partido do Progresso 
e do Socialismo {PPS}. deseja que esta 
fronte de oposição deixe de se limitar 
aos aparelhas dirigentes e que o sua 
formação não seja excluído. 

III 

E com isto temos: A oposição no 
Parlamento. O Soharo em Haia. O 
desalinho de combate que agitou o 
Marrocos durante todo o Verão ter-
minorá numa arrumação eleitoral? 
Hosson 1/ não terá querido recuperar o 
Sahoro poro recuperar simplesmente o 

/Conclui mt pãgins seguinte} 
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10 

O SAHARA 
(Conci!Jsio da página Bnterior) 

suo posição? As coisas não são assim 
tão simples. Não penso que a cousa do 
Sohora se preste o todos as manipula-
ções. Há um meio termo de tolerância 
que o mais hábil dos políticos não 
conseguirá ultrapassar. Será bem 
necessário, cedo ou tarde. que o Sohoro 
seja libertado ou não. E têm-se o sen-
lirnenlo, após as declarações de Hosson 
11 desde há três meses, que o rei está 
per/eilamente consciente desta 
exigência. "Conheço demasiado. sinto 
por demais os sentimentos do povo 
marroquino, poro correr o risco de 
atear o discórdia", dizia o rei paro 
justificar o recurso ao Tribunal de Haia. 
Recurso judicioso. viu-se. Resto 
demonstrar o suo eficácia. 

TEMAS 

OS CAMINHOS 
DO ECUMENISMO 

O problema do divisão das Igrejas 
pode dizer-se que é tão antigo como o 
próprio Igreja. O germe do divisão estó 
por dentro dos estruturas aparen-
temente mais inobolóveis, mesmo do-
que/os destinados especificamente à 
criação e fomento do unidade. Mul-
tiplicam-se as cisões dentro dos partidos 
e dos organizações. O tempo orruino os 
melhores intenções iniciais e nem temos 
muito que nos admirar. O voto de Jesus 
-"que todos sejam um, 6 Pai, como eu e 
tu somos um" -nunca deixaró de ser 
tarefo paro todos os homens de boa 
vontade, um ideal que diariamente se 
persegue e constantemente nos foge, 
sem que isso constituo propriamente 
uma desgraça. Se para muitos o abismo 
entre o desejo e o realização, o ideal e a 
realidade, o esforço e a conquisto. os 
conduz ao absurdo do vida, isso mesmo 
pode constituir poro muitos outros mo-
tivo de entusiasmo e de luta, pois en-
coram reo/isticomente os coisas como 
elos são de {acto, isto é, como elos de-
vem ser, com o trabalho honesto, 
coerente e alegre dos homens. A uni-
dade. como muitos coisas mais na vida 
dos homens. permanece uma tarefo. 
Obrigatória, mesmo assim. 
Sempre a Igreja registou no seu seio 

divisões. Umas maiores. que levaram ao 
cismo, outras menores, que olé con-
duziram. providencialmente, o um 
pluralismo sempre desejável. As 
reinterpretações do doutrino de Cristo 
levaram o desvias que o Igreja cam-
bateu. a heresias mais ou menos graves 
às quais elo foi respondendo, através 
das tempos, com uma estruturação 
dogmático deveras impressionante. 
Jmpressianonte, poro quem o olho de 
foro. deprimente poro quem o vive par 
dentro. Pode dizer-se que os lutas 
re~istodos no interior do Igreja tiveram 
como móbU mais importante, senão 
únu;o. a procuro de uma verdade que 
melhor servisse os homens. que não 
fug,sse ao núcleo central do pregação 
de Cnsto. cada vez mais distante e de-

turpado, mo is encoberto pelo poeira dos 
tempos. Nem admira que o Oriente se 
.!.eporosse da Ocidente. buscando poro 
si. sem negar o Evangelho. o verdade 
que melhor se enquadrasse no suo 
maneiro de ser. Nem admiro que. no 
século dezasseis. a Reformo rebentasse, 
lançada por Lutero, porta-voz da inso· 
lisfação de uma minoria que j6 não 
suportava o desregramento, o abomino· 
ção, o mentira, o farsa a que a lgrejo 
tinha chegado, e que tranquilamente vi-
via. Também não admiro que Roma 
reagisse então à Reformo, e não tivesse 
sido capaz de mais nodo que não fosse o 
onótemo aos reformadores e o iniciação 
de uma contra-reformo, que mais não 
fez que conduzi-/o ao isolamento 
crescente. Também não admiro que, 
adentro do próprio Reformo. se veri-
ficassem em breve divergtlncios 
acentuadas. rigorismos de nova fór-
mula, intransigências deploróveis, que 
levaram à constituição de dezenas de 
grupos religiosos. reivindicando cada 
um poro si o verdade de Jesus Cristo. 
16 na último quartel do século vinte, 

o panorama continuo desolador. A di-
visão é de tal maneira acentuada e tão 
pequena a tendência poro o unidade, 
que se torna difícil, senio imposslvel, 
suscitar nas pessoas medianamente 
inteligentes e cultas a convicção de que 
os religiões possam verdadeiramente 
servir poro alguma coiso. Quando mui-
to, vai cada um criando poro si o suo 
própria maneira de ser relisioso, caso 
não consigam libertar-se totalmente de 
esquemas que subconscientemente os 
dominam. O descrédito dos religiões, 
mantidos à margem do evolução veri-
ficado na mundo actual. aumento no 
medido do proselitismo com que con· 
tinuom o apresentar-se, indiferentes ao 
escândalo da divisão. 

III 

O movimenlD ecuménico que, por 
parte da Igreja católico, foi consagrado 
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ao concílio Vaticano 11, e que chegou a 
entusiasmar e a encher de esperanças 
aqueles que não podem deixar de dese-
jar o todo o preço o unidade dos Igrejas, 
o movimento ecuménico estó pra-
ticamente parado. Pouco interesso que 
se continue a celebrar o oitavório de 
oração e reflexão pelo unidade. Pouco 
adianto que, aqui e além, se registe um 
gesto mais ou menos espectacular. um 
encontro mais ou monos imprevisível. 
Pouco monto que continuem formados 
comissões romanas, nacionais ou 
diocesanos, poro a união dos cristãos. 

massa crente reage às démarcbes que 
vão efectuando os organismos 
superiores do máquina ecclesiástica. 
Não há correspondência entre povo 
cristão e os super-estruturas dessa má-
quino. Há que reconhecê-/o, e isso não 
deixo de ser um sintoma, talvez mesmo 
um sinal dos tempos. 
Este mundo moderno. porém, como 

também o detectou ~ Concílio Vaticano 
H, apresento granaes contrastes. E 
assim é que, oo lado de fortes sintomas 
de individualismo, de isolacionismo, de 
especialização, de egoísmo, há também 

IGREJA-
-NOVA 
IGREJA-
· VELHA 

POR JOAQUIM MOREIRA 

sinais de unificação universal e plane-
tório. O homem é capaz do bom e do 
mau. E mal andaríamos se não 
caminhássemos para um ecumenismo de 
índole universo/ onde a unidade 
religioso ganhasse formos ver· 
dodeiramente dignas do inteligência 
humano. Quer-me parecer, porém, que 
serão bem outros os cominhos do 
ecumenismo, bem diferentes das 
mesquinhos tentativas que agora vão 
entretendo o ociosidade dos Igrejas. 
lisonjeando-as, iludindo-os. no nar· 
cisismo de minúsculos conquistos. 

/:;0;Jos0~: r:~,:~m !'::;~o;~c:d::.nteA: ,------------------------., 
soluções continuam sendo odiadas, 
porque não existem reformas. Nem hó 
pressa em andar para o fronte. Tudo vai 
bem nesta confrangedora mediocridade. 
neste flagrante receio de quem quer que 
seja se inquietar. O que parece veri-
ficar-se. ísso sim, é um crescente 
proselitismo religioso, mesmo católico. 
mos sobretudo por parle de grupos 
religiosos olé h6 pouco de reduzida 
expressão. numérico. E embora eles 
agrupem. de um modo geral, camadas 
populacionais menos esclarecidas, a 
verdade é que constituem agravante 
poro a situação ecuménico. 
O pluralismo religioso /evar-nos-ó o 

um indiferentismo religioso? O 
reconhecimento do possibilidade de di-
versas formos de ser praticamente 
dispensar-nos-ó de buscar o unidade 
que não existe? Quando são tontos os 
sinais de um maior individualismo no 
sociedade. quando se multiplicam os 
sinais do organização dos pesSO<IS em 
pequenos comunidades naturais, 
quando se esfumam os escrúpulos 
decorrentes do não observância estrito 
dos práticas religiosos tradicionais, 
parecem tremer os alicerces do 
ecumenismo. Não falta quem afirme que 
o tempo da ecumenismo está. efec-
tivamente, terminado. pelo menos nos 
formas com que vinho sendo praticado. 
A mostrá-/o, a indiferença com que o 

ILHA lJ'E PERFURAÇÃO 
ALTAMENTE 
VERSA TIL 

Um grupo industrial 
alemão apresentou, 
recentemente, o modelo de 
um novo tipo de ilha 
perfuradora. O protótipo 
(no foto) seró empregue de 
início, poro o exploração 
de matérias primos. No 
ext&rior do plataforma de 
trabalho tem novos corpos 
de deslocamento cir-
culares, onde são ar-
mazenados todos os ma-
teriais de obosteçimenlo e 
consumo, bem como os 
agregados adicionais. Do-
qui resulto uma maior 
estabilidade e um melhor 
comportamento do ilho oo 
rolar ou oo içar comparado 
com construções de tipo 
convencional. Igualmente 
novo é o principio de 
montagem dos a/ementas 
motorizados, fixadas no 
convés em lrilhos con-
juntos. 
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A revolução que irrompeu no mais 
velho Estado independente do con-
tinente levou ao paroxismo o confusão e 
a incerteza do futuro de uma dos regiões 
mais atormentados de A/rico. Com efei-
to debatem-se ali irredutíveis 
nacionalismos, o conflito israelo-órobe, 
o geopolítico do petróleo. sem esquecer 
as grandes potências fascinadas pelos 
grandes espaços do Índico. 
Em Addis-Abebo, centro politica do 

região. olé há pouco firme e prepon-
derante, nada continua seguro. Os jo-
vens militares. minoritórios. que con· 
traiam a situação. estão absorvidos por 
uma tarefo vital poro eles e poro o po-
der: assegurar definitivamente o 
controle do exército. Nacionalistas 
antes de ludo. tentam reanimar o 
nacionalismo etíope que o velho im-
perador negligenciara em benefício de 
uma glória dinóstica e imperial um tonto 
artificioso. No interior e no exterior. 
elos exigem dos seus interlocutores uma 
confiança que lhes é geralmente 
recusada. A deposição de H ai/é Selossié 
e os execuções em mosso d& Novembro 
não convenceram estudante~ e sin-
dicalistas quanto ó vontade progressista 
do junto militar. Mais ainda. o 
desaparecimento do general Amon 
Michael Andam. que incarnou o poder 
do fu/ho até Novembro. complico o 
solução do problema eritreu, essa 
guerra sem glória que o exército im· 
poria/ tento em vão ganhar hó doze 

FRACASSO DA FEDERAÇÃO 

Consciente do originalidade do Eri· 
traio. Amon Andam. ele próprio eritreu. 
linho tentado uma complexa operação 
de recuperação. Moldado um tonto oci· 
denta/mente pelo colonização italiano 
em fins do século passado, ligada ao 
Império em 1950. esta provlncia bas· 
tonte avançado social e culturalmente 
em relação ao resto do pofs, reune um 
pedaço do plano/to etíope. crislão e 
pluvioso, e uma língua da planície 
sudanesa, mussulmono e seco. Este 
dualismo repete-se a nível politico: os 

TEMAS 

/A..FRICA ORIENTAL: Etiópia, Quénia e Somália I 
cristão;; quase tão numerosos como os dos seus vizinhos -alóm do mais seus 
mussulmonos. são o grupo principal do irmãos. Uma pressão bastante viva 
Eritre1.;:. Se eles aderirem aos par· seria exercido como em 1969-70 poro 
tidórias da independência - o Frente que homens e armas pudessem transitar 
de Libertação do Eritreia - a rei- pela Sudão. Mas. como reverso da me-
vindicação independentista pode lar- dalho, a Etiópia poderio por sua vez 
nar-se 1rresislível. Pelo contrário, se criar dificuldades no sul do Sudão. 
olroidos por uma solução federal ou auxiliando novamente os oposicionistas 
confederal com o Etiópia. podem ao líder regional Abel Aliar. Juba, o 
arrastar consigo uma parle importante capital do sul, viveu em Outubro motins 
dos mu.o:sulmanos e isolar os adeptos do violentos e o reservo em relação o 
independência. Khortoum não desapareceu. 
O C(lmité militar de Addis não deu Ameaçado de ver anulado o prin-

lempo a .-l.ndom poro desenvolver o suo cipol vitória da suo político, o recon-
monoorc O envio de reforços poro ciliaçêio órabe-ofricono, o general 
Asma r_ capital da Eritreia e segundo Nimeiry, contestado no exército e nos 
cidaci" do Etiópia, anunciado em ruas. ofereceu-se por diversas vezes 
grande. porangonas. foi interpretado como medianeiro entre o FLE e Addis. A 
como uma declaração de guerra pelos viagem a Khorloum do antigo primeiro· 
seces~zor.Jstos, mesmo se o exército -ministro, Michael lmru. em 13 de De-
etíope não rompeu o cessar-fogo de zembro. permitiu reabrir o discussão. 
facto (i"lt' reina no província desde mea· Parece que Addis estaria disposta a 
dos ct~ iulho. Que confiança pode ins· discutir com os eritreus, mos não. pelo 
pirar es!o prudâhcia inesperado vindo menos oficialmente, com o FLE ou o mo-
de q~.: ' o indo recentemente provou vimento rival, o PLF. No realidade todos 
não !"fl ·uar perante soluções sobem que os ''civis'" que entrassem em 
pedi!!' r:<? diólogo com Addis não teriam o apoio 

PRESS.-W SOBRE O SUDAO 

O r urso ó guerra no Eritreia di-
ficulto!.. ;s relações entro o Etiópia e os 
seus \ ilmhos. no preciso momento em 
que o <;;eu principal aliado. os Estados· 
·Unidos não escondo o suo desconfiança 
ante c radicalismo" dos jovens mi/l-
tores 
O Sudão, que confina com o Eritreia 

ao lon2o de vórios centenas de quilóme-
tros. encerrou a suo fronteiro aos re· 
baldes do FLE desde o acordo assinado 
em Fevereiro de 1972 com Addis-Abebo. 
Os a/doomontos dos refugiados eritreus 
(de 20.000 o 100.000 segundo es-
timativas dignas de fé} foram afastados. 
Privados do bases recuados. os com· 
batentes estiveram menos activos 
durante os dois últimos anos. Um 
recrudescimento das hostilidades 
colocaria o general Nimeiry em situação 
delicada. A opinião pUblico órabe acoi-
taria mal que um país órobe per-
manecesse inactivo diante do massacre 

dos organizações de resistência. 
Guerra ou paz no Erifreio em 1975? 

Porte do resposta cabe ao FLE e ao seu 
chefe, Osmon So/eh Sobi. Da primeiro 
vez ele respondeu Os propostos de 
Andam com uma esporo ambígua. 
Oficialmente o seu movimento continuo 
o exigir a independência. Um apoio 
importante veio em meados de De· 
zembro da porte do rei Fayçol do Aró-
bio Saudita, que se pronunciou igual-
mente em favor do independência. Pelo 
contrório o Líbio. outro apoio Iro· 
dicionol do FLE. aconselhou dis· 
cretomente os eritrous o encontrar uma 
solução negociado e confederado com o 
junto militar. Logicamente o apoio de 
Ryod ao FLE ocentuor-se-6 na medido 
do radicalização do poder em Addis· 
-Abeba. Uma maior moderação destapo-
deró convencer o rei Foyçol de que 
finalmente o vocação do Eritreio não é o 
independência. A/iós em 1971 o velho 
imperador conseguira jó uma vez. 
convencê-/o de que o FLE oro um mo-
vimento rovolucionório e ateu. No 



21

mesmo' instante a Aróbia Saudita re-
tirou a sua ajuda financeira aos re-
beldes. Uma discreta missão eHope • 
esteve em Ryad em 17deDezembro para 
''esclarecer" o rei Foyçol quanto à Eri-
treia. 

UM ESTILO NOVO 

Sobre o outro grande problema da 
politico exterior etíope (os relações com 
a Somólia, o inimigo hereditório dos 
tempos do império} o junto milHar 
adoptou um tom decididamente novo. E 
Mogadíscio não é inscnslvel o certos 
"efeitos de imitação" Como a Somólia. 
a Etiópia revolucionório vai enviar os 
seus estudantes e professores paro o 
campo. para "ensinarem e aprenderem 
com as massas rurais". Ainda como o 
Somó!ia, ela acentua o necessidade de 
contar sobretudo com as próprias 
forças. Alóm do que uma espantoso 
actividade diplomótica parece indicar 
uma aproximação mais durodora entre 
os dois Estados. Pelo primeira vez desde 
hó quatro onos a Somó/ío socialista fez 
uma abertura em direcção dos Estados· 
-Unidos, aliados tradicionais da Etiópia. 
Em Outubro o general Siad Barre en-
controu-se com o presidente Ford: "os 
moi-entendidos" teriam ficado dissipa-
dos e  o cooperação somalo-americona 
recomeça. O mesmo quanta à União So-
viético, que assinou em J974 um trotado 
de amizade com o Somó/ia, mul-
tipliconda ofertas ao novo regime etíope 
cortejado pelo China de Moo que enviou 
poro oli como novo embaixador Yang 
Chou-cheng. ató ao momento em missão 
em Mogodíscio. Mos o "lua de mel" 
entre os doi:; regimes militares não po-
deró perdurar sem que seja resolvido o 
problema de Ogodon. pomo de discórdia 
velho de mais de dez anos. Este terri-
tório situado na Etiópia sorve de terreno 
de posto o tribos somo/is que conduzem 
os seus camelos no meio da mais forte 
concentração de carros de asso/to e 
artilharia de todo o região. 

OBJECfJVO LONGfNQUO 
Addis. procurando um acordo cnm 

Mogadíscio poro pôr lermo a esta ri-
validade ruinoso, esta ró pronto o pagar 
o preço? O congelamento do for· 
necimento de ormos americanos 
consolido o estado de inferioridade 
qualitativo em que se encontro o exérci· 
to etíope perante o seu homólogo somali. 
Por seu lado a Somólia acentuo os seus 
esforços diplomóticos sobre Djibouli 
mais do que sobre Ogaden. estes últimos 
meses. Forte com os sucessos diplomó· 
ticos bastante significativos obtidos no 
OUA em Robot. quando do cimeiro óro· 
be e em grande número de copilois 
africanos e órabes. o general Siod 
Barre pode acentuar as suas pressões. 
O movimento de libertação de Dji-

h.ou!i, algo apagado estes últimos anos, 
poderá retomar a actividade. So-
bretudo, o tomado de posição recente 
da oposição (a Ligo Popular Africana) 
em favor da independência, poderó fa-
zer reviver em Djibouli uma querela que 
Paris finge acreditar enterrado depois 
do referendo contestado de 1967. A 
L.P.A. representa mais do que ex· 
primirom os resultados eleitorais de No-
vembro de 1973 em que o fraude atingiu 
o escândalo. No próprio cidade de Dji-
bouti o LPA conto com um apoio es-
magador. o que equivale a dizer que 
uma contestação activo da suo porte 
criaria sérias dificuldades diplomáticos 
ao governo fronclis. 

POR JEAN-PIERRE S~R~NI 

Uma reconciliação definitivo entre o 
Etiópia e  o Somália parece de momento 
um objectivo longínquo. O contencioso 
(Eritreio. Ogoden. Djibouti} é demasiado 
importante e demasiado antigo para que 
se resolvo em poucos meses. Contudo, 
umo aproximação mesmo limitado poria 
em termos totalmente novos o equação 
estratégica desta porte de Africa. Em 
todo o caso o papel anteriormente dado 
à Etiópia no geoestrotégia americano 
passou totalmente paro a Arábia Soudi· 
ta e  o Irão. A base americana de 
Kognew no Eritreio foi substituído pelo 
de Diego Garcia. uma ilho perdido no 
meio do Oceano Índico. 
Quanto ao Quénia. que um acordo de 

defesa onti-somaliono ligava o Addis no 
tempo do imperador, ficou 
perigosamente isolado. O seu principal 
apoio exterior, o Inglaterra, evacuará 
em 1975 o ilha de Gan que "cobria" o 
Quénia. /orno Kenyato encontro-se 
numa posição difícil: o seu exército, 
quatro vezes menos numeroso que o 
somaliano, deve ser reforçado. A Ingla-
terra forneceu-lhe jó aviões o jacto, 
artilharia e mísseis. De passagem em 
Nairobi. em Setembro, o general Siad 
Barre não escondeu ao velho líder 
queniano que Mogadíscio não esqueceu 
as suas reivindicações acerco do 
"North-Eostern Province Cost", po-
voada por somalis. 
Mos todos estes acontecimentos 

políticos nunca passarão além do reali-
dade dramático que constitue a seca e a 
fome. Nove das quinze províncias 
etlopes foram novamente atingidos 
pelos secas. No Somália o situação é 
ainda pior: 10°/o do população ficou to-
talmente desmunido, e os campos de re-
fugiados multiplicam-se. Tudo isso o 
curto distância do maior esponjo de 
ouro negro do mundo. 

'3 
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COMÍCIO 
DA FNLA 
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No estádio de Sêo Paulo, perante 
alguns milhares de pessoas esfuziantes, a 
FNLA realizou um encontro para 
apresentação aos seus militantes e sim· 
patizantes dos elementos por si indicados 
para o Governo de Transição. 
Em tarde de sol o drapejer de ban· 

deiras e cartazes, a ~egria da música re-
volucionária da banda da FNLA, as 
aclamações constantes a cada passo dos 
discursos dos diversos oradores, fizeram 
do comício do estádio da SAo Paulo um dos 

mais vibrantes realizados nos últimos 
tempos. 
Presente também, e delirantemente 

aplaudido. "papá Pinoch", fundador da 
UPA. 

Destacaram-se a usar da palavra o 
Secretário de Estado da Informação, Vaal 
Neto, o Ministro do Interior, Ngola Ka· 
bangu e Johny Eduardo. membro do Colégio 
Presidencial. Todos se referiram ao alto 
momento que fora a tomada de posse do 
governo de transição e  a sua fé nos das-
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tinos duma Angola agora governada por 
angolanos. Muito caminho resta ainda a 
percorrer -sublinharam -mas com de-
terminação e vigilância todas as es-
peranças silo posslveis. 
Chamou-se também a atençao para as 

manobras imperialistas que têm muitas 
caras e ultimemente se epresenlam sob a 
forma de atitudes progressistes tendentes 
e desorientar o povo e retirar poder e 
autoridade ao governo que tem. efec-
tivamente que representar o povo. 

COMÍCIO 
DA FNLA 

• 
~~-· • 
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SO FICA 
QUEM QUER ... 
Quando se aproxima dia de barco as 

bichas causam espanto. Houve mesmo 
gente que passou toda uma noite ao relento 
do forma a ter garantia de manhA ser 
atendido ... 

~ uma escolha e uma escolha que tem 
do se respeitar. Em Angola deve ficar 
apenas quem quer o quem está disposto a 
integrar-se. Pena é que Portugal o entenda 
mal ou nllo esteja em grande posição para 
o poder entender. O que se decretou, por 
exemplo. em relação aos funcionários 
públicos portugueses ocupando lugares no 
Ultramar, raia o escândalo. O Estado 
portuguôs ó a sue entidade patronal, liga· 
da aos funcionários por um contrato. Ha· 
vcrio apenas que respeitá-lo e não que 
impor medidas humilhantes que deixam os 
sous concidadãos em posição de deses· 
paro. Qual a ideia? obrigá-los a ficarem 
onde nAo desejem para ovitar problemas 8 
Portugal? 
Hoje por hoje. sabe-se, e Imprensa 

portuguesa nêo dará grande importância 

ao assunto, tal como poderá fazer uma 
cortina de silêncio à volta da hostilidade 
que sentem no regresso à sua pátria todos 
os que se decidiram por não continuar em 
Angola ou Moçambiqua. Mas os factos são 
factos e não perdem gravidade por se 
querer ignorá-los. Angola e Moçambique 
nao podem ser escolhidos como a última 
dos hipóteses, mas sim como uma opção 
clara e sentida. "Ajudar-nos" assim e 
guardar em Angola gente que, con· 
trariada ... mas fica (por não ter outra 
hipótese) é apoio que temos de recusar. 

~ corto, também, que não nos cabe 
interferir nos assuntos internos por-
tugueses. Se quiserem mesmo classificar os 
cidadAos em diversas categorias e consi-
derar os que viveram no Ultramar como 
portugueses de terceira ou quarta. não nos 
cabo interferir. Mas podemos ter opinião. 
claro ... 
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Agora é conosco. A responsabilidade 
dos erros, os projectos e as leis, as crises e 
as alegrias. são conosco. Com um governo 
de Angola ainda não independente mas 
que se poderá gerir como se o fosse. 
Natural, pois, que se considere his-

tórica a cerimónia da tomada de posse dum 
governo sobre o qual recaiem muitas 
esperanças e muitas dúvidas. Mas que é 
nosso. Não foi imposto por ninguém de 
fora ... 
Conscientes da importância da hora 

que se vivia, os responsáveis pela Ad-
ministração de Angola até onze de No-
vembro, não limitaram os seus discursos a 
mera formalidade. Coisas importantes 
foram ditas. Recordemos algumas: 

Em primeiro lugar, breve mas claro, o 
Alto Comissário afirmou: 
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"Em Angola damos hoje início à 
aplicação do acordo assinado no Algarve, 
que responsabiliza os legítimos 
representantes do povo angolano -FNLA, 
MPLA e UNITA -na definição da política 
que daró base nacional à governação 
independente deste portentoso País. 

Vamos desta forma retomar os ob-
jectivos que condiJzjram a Mombaça e ao 
Alvor, agora melhor compreendidos e 
cimentados nas tarefas que a cada um ca-
bem. como parte dum conjunto empenhado 
em dar ao povo angolano o futuro que 
merece. e em dor o Angola uma projecção 
ímpar na África e no Mundo. 

A partir de agora, os povos angolano e 
português, o mundo inteiro, esperam do 
Governo empossado a capacidade para 
conduzir Angola à independênda, num 
clima de paz, justiça e respeito mútuo. Do 
espectotiva e interesse por esta terra, é 
provo inestimável o presença de 
representantes dos muitos países que 
quiseram honrar o nosso convite, con-
ferindo o esta cerimónia o projecção in-
ternacional o que o seu significado faz jus. 

Do que souberem e forem capazes os 
homens que conduzirão os destinos desta 
Nação neste período que vai até à in-
dependência, dependerá em grande me-
dida o que será Angola no futuro. Res-
peitando as privações e sofrimentos dum 
passado de luto que tornou possível este 
momento. há que olhar paro o futuro, edi-
ficar no presente os esperanças do 
amanhã e empenhar na construção do paz 
e do progresso todas os potencialidades do 
Ho'tfhem; homem que olvida rancores, que 
elimino sequelas, que abate barreiras, em 
suma, homem angolano irmanado e 
orgulhoso na obra de redenção e cons-
trução dum País capaz de se impor no 
concerto dos Nações. 
Angola bem merece de cada um dos 

seus filhos, dos que nela nasceram ou a 
têm como sua, toda o sorte de sacrifícios e 
dedicação sem limites no trabalho que to-
dos se devem impôr, em contribuição 
generosa para uma sociedade próspera, 
justa e equitativa. 

Dizer da honra que sinto em vos 
acompanhar nos trabalhos ingentes  e 
complexos que nos esperam, será talvez 
desnecessário, deixo-vos porém a  certeza 
de que porei a o serviço de Angola, com os 
ministros de nomeação portuguesa que nos 
acompanham, todos as minhas capaci-
dades, num espírito de coloboraçii'"'. ami-
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A~ zade e isenção que sempre norteou as 
minhas relações com os movimentos. agora 
responsóveis por este Governo de Transi-
ção. 
O momento é de acção reflectida. 
A história diró quem foram e  o que fi-

zeram os homens o quem coube conduzir os 
passos finais de Angola no cominho da 
independência. 
Saibamos todos merecer o grandeza 

do liberdade. 

Viva Angola". 
A seguir a palavra foi para o Ministro 

da Coordenação lnterterritorial por-
tuguesa, Dr. Almeida Santos, que afir-
maria a dado passo do seu discruso: 

"Nado do que possa vir o acontecer a 
Angola pode ser indiferente ao Povo 
Portugu~s e ao seu Governo. No bem ou no 
mal. estaremos sempre unidos pela mesma 
ansiedade. Podem os contingências polí-

" 
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ticas gerar convenções, os determinantes 
históricos impor instrumentos, os erros dos 
diplomatas accionar conflitos. As socie-
dades humanos regem-se por leis que 
transcendem o artificialismo dos trotados e 
constroem realidades imunes às al-
fândegas dos constituições. O que conto 
são os sentimentos dos homens. 

A este respeito, tenho poro mim que os 
erros acumulados não chegam poro 
neutralizar o sentimento ·de identidade 
linguística, da comunhão cultural, de 
integração de.mogrófico, de com-
panheirismo humano que unem para todo o 
sempre os povos de Portugal e de Angola". 

E mais adiante: 
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"Aposto em vós. Porque conhecestes 
os horrores da guerra, repudiareis a 
violência. Porque a inteligência vos con-
duziu à negociação, desposareis o diálpgo. 
Porque vos sentis prisioneiros de um dever 
chamado Angola, aceitareis as renúncias 
necessárias. Porque deixou de existir o 
inimigo contra o qual lutáveis e também o 
causa por que vos batíeis, indentificoreis 
os novos inimigos de Angola com os possí-
veis cousas do vosso desentendimento. 

Não custa perder quando o vencedor 
se chama a vontade da maioria. Foi essa o 
suprema lição dessa bela invenção grega 
que se chama democracia. A batalho do 
voto é uma perene alternância de ven-
cedores e vencidos. Não há vitória decisivo 

contra o Povo e  a sua vontade. se é que, 
contra elo, chego alguma vez haver vi-
tório". 

Em nome do colégio presidencial 
falaria então Jobny Eduardo que apontou 
as linhas bases em que trabalharia o go-
verno de transição. A dada altura afir-
maria: 

"Companheiros de luta: 
A nossa missão é. porticuJarmen te. 

árdua no medido em que o Governo de 
Transição foi encarregado de criar o 
embrião duma sociedade que corresponda 
ao ideal daqueles que tombaram e os de 
mais méritos entre nós. Estamos en-
carregados de estruturar os bases duma 
sociedade Justa que materialize in-
tegralmente as aspirações das mossas 
populares em cuja essência assentou o luto 
que nos permitiu a destruição do jugo 
colonial. 

O acordo assinado em Alvor, em 15 de 
Janeiro de 1975 com o Estado Português, foi 
u.m ~so que nos permitirá sem dúvida 
algumb aliviar os obstóculos próprios do 

AGORA 
É CONOSCO, 
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caminho que conduzirá o nosso Povo à outra festa maior, a festa do trabalho, a 
Independência Total, em 11 de Novembro festa da reconstrução nacional. 
de 1975. Porém, é nosso primordial dever 
fazer prevalecer os acordos e pô-los em Viva a FNLA. 
prática, poro salvaguarda dos ideais re- Viva o MPLA. 
volucionários e interesses do nosso Povo". Viva a UNITA. 

E mais à frente: 

"Mas vamos conduzir esta tarefa 
sublime de dotar Angola das suas 
primeiras instituições Soberanas, 
simultaneamente com outra tarefo de 
carácter prioritário que consistirá na 
·ramada duma série de medidos sociais 
urgentes no que respeita, como por 
exemplo, o melhoramento das condições de 
trabalho, segurança no mesmo, protecção 
social, reajustamento salarial tendo em 
conto tanto os benefícios do entidade pa-
tronal como o justa compensação do capi-
tal-energia dos trabalhadores. Tudo de-
verá ser equilibrado por uma política justo 
de restabelecimento da economia do País 
sem menosprezar o sector privado, porém 
sem nunca permitir que o referido sector 
continue a explorar a Povo e  a minimizar 
clamorosamente os direitas daqueles que 
produzem". 

Já na varanda do palácio, quando o 
novo governo recebia as aclamações da 
multidão em festa, o Ministro da In-
formação afirmaria a dado momento do 
seu curto mas vibrante disctaso: 

"Quem foi que nos trouxe a esta 
varanda? Foram vocês, povo, anónimo, 
sacrificado sem esperar uma recompensa. 
Foram vocês, povo que desde há cinco 
séculos e mais partkulormente há catorze 
anos, ousaram dizer palavras simples 
como Vitória, bostá porque a Terra é 
Nossa! Esta Terra é Nosso! 

E  a terminar: 

"Hoje é um dia de festa! Festa em que 
abraçamos todos os portugueses 
progressistas na certeza de que, desde o 25 
de Abril, se abriram perspectivas poro o 
bom entendimento entre dois países livres 
e soberanos que falam a mesma língua. 
Mas a festa, estamos vitoriosamente 

certos. de Cabinda ao Cunene, vai ser um 
exemplo de serenidade. de civismo, de 
vigilância, sem a tropel os ou confrontações, 

38 porque é uma festa do Povo que anuncia 

Viva Angola Livre". 

Importante foi ver a festa cá fora do 
palácio. Ver como militantes e sim-
patizantes dos três movimentos se aco-
tovelaram, agitando cartazes e bandeiras, 
gritando bem alto o nome dos seus Presi-
dentes, sem um único incidente desagra· 
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dável.  A "guerra" das claques foi dura, 
mas limpa. Acabaria por a ganhar, desta 
feita, a FNLA, principalmente devido à sua 
diabólica banda qu» pôs toda a gente a 
dançar. Afinal, o dia era de alegria e não 
de zangas. De união e não de par-
tidarismos. E o povo queria era manüestar 
satisfação por este passo tão importante no 
caminho da independência. 
Para os muitos observadores es-

trangeiros foi um dia-lição. A prova de que, 
apesar das inúmeras dificuldades, das si-
tuações políticas um bocado presas por 
cordéis, dos arranjos feitos de cedências 

cautelosas, da tensão, sempre possível, 
entre raças, nem uma núvem ensombrou a 
tomada de posse do governo. 

Foi um dia importante. Mas é im-
portante que haja muitos mais dias como 
aquele ... 

J9 
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OOUEÉ 
O PODER 
POPULAR? 
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O que é, afinal, o poder popular? 
Para já foi algo que durou uma semana 

e resultou num dia de festa com con-
centração no estádio do Sao Paulo e canto 
livre no Pavilhão do Luanda. Mas para 
além da festa há qualquer coisa mais que 
tem merecida reprovação tanto da FNLA 
como da UNITA. Acontece ainda que a 
semana do poder popular se iria registar 
exactamente no perlodo de tomada de 
posse do governo do transição (será que o 
novo governo nAo é o pocler popular?) 
deixando dúvidas sobre as intenções mais 

profundas que presidiram à organização 
duma semana muito publicitada pela 
Emissora Oficial de Angola. 
Ndo custa a crer que so torá procurado 

colocar o governo de transição numa posi-
ção incómoda. Entre oferecer aspecto de 
debilidade (sempre perigoso e hoje mais do 
que nunca) e optar pelo autoritarismo (que 
arrasta sempre algum odioso) a escolha 
não será fácil. 
Parece indiscutivel que poderia ter sido 

poupado a um governo, já de si submerso 
em problemas, mais este bico de obra que 

não surgiu por acaso mas sim, e prin-
cipahriente, devido à forma "neutral" e na-
da tendenciosa com que o anterior governo 
provisório encarou as divisões de tarefas 
em Angola ... 
Registe-se. de qualquer forma. que 

nenhum incidente, que saibamos, 
ensombrou as festas de encerramento da 
semana do poder popular. Em época do 
festa foram mais duas manifestações de 
alegria que, isoladamente, não fazem mal a 
n'"inguém ... 
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F 
01, certamente, a maior e mais vibrante 
manifestação que Luanda já viu. Um mar 
imenso de gente que, desde cedo, na 
manhã, foi tomando posições num 
aeroporto tornado imenso palco. 
Desde há dias, naturalmente, que a 

manifestação se preparava cui· 
dadosamente para que o regresso a Ansola 
do Presidente do MPLA, indiscutivelmente 
uma das maiores figuras da revolução 
angolana ficasse como um dos momentos 
mais altos do período que se vive. 
Já na noite anterior ao dia da chegada o 

afã no aeroporto era grande. Grupos 
animosos e bem ·dispostos decoravam 
garridamente o aeroporto pintando nas 
paredes c no chão bandeiras e frases re· 
volucionárias do MPLA e colando cartazes 

Também por vários pontos da ddade se 
distribuia muita gente jovem, de balde de 
tinta no braço e pincel na mão, numa 
ofensiva intensa da guerra de "parede". 
Anunciado por várias vezes o reJreSso 

do Dr. Agostinho Neto acabaria por se 
efectuar numa data chave da revolução 
angolana: o  4 de Fevereiro, já decretado 
como· fériado nacional. Foi nessa data, 
perfizeram·se agora 14 anos. que um grupo 
valoroso tentou o assalto à Prisão da Pide, 
para libertar nacionalistas encarcerados. 
Era o despertar armado duma Nação que 
ambicionava pela liberdade. Pena foi, 
aliás, q~e "Sambi.zanga", o célebre filme 
que baseia muita da sua acção nesse 4 de 
Fevereiro, não pudesse ser apresentado ao 
pUblico na mesma data em que regressou a 
Angola o Presidente do MPLA. 
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De qualquer forma, como ficou am· 
piamente provado, o regresso do Dr. 
Agostinho Neto teria de ser o centro de to-
das as atenções neste 4 de Fevereiro. Ao 
fim de longos anos de exílio era o regresso 
triunfante dum dos mais prestigiosos 
nomes da revolução angolana e  a carga 
emocional que o facto envolvia teria que 
arrastar muJtidões. Desde manhã cedo que 
uma multidão alegre e ruidosa convergia 
para o aeroporto num desfilar constante 
que se prolongaria por horas. Amontoados 
em carros. carrinhas, camiões e camione· 
tas todos caD.tavam e riam, engrossando 
cada vez mais a enorme área da placa do 
aeroporto, fazendo ruir, sucessivamente, 
todas as áreas reservadas pela segurança 
para a chegada do Presidente e da sua 
comitiva. 

voluclonárias, a multidão aguardou a pé 
firme a chegada inicialmente prevista para 
as onze horas e posteriormente marcada 
para o meio-dia e, depois, para as treze 
horas. Uma longa espera, num ambiente de 
tensiio, que culminaria com uma ver· 
dadeira explosão de entusiasmo, às 13 e 20. 
quando o avião pousou na pista. Foram 
então muitos os desmaios , provocados, na· 
turalmente pela pressão da enorme multi· 
dão, calor, e também pela emoção do 
acontecimento. 
Dificil foi conseguir fazer chegar ao Dr. 

Agostinho Neto e  a sua comitiva à 
aerogare, dada a vibração duma multidão 
que impedia a marcha do Cbalmlte em que 
se deslocou desde o avião. Delirantemente 
aclamado o Dr. Agostinho Neto só muitos 
minutos depois conseguiu chegar junto dos 
microfones: 

''Camaradas: 
Hoje, dia 4 de Fevereiro, estamos o 

comemorar o início da luto armado poro o 
liberloçào do nosso País. Esta lula, que foi 
precedida de vórios outras lutos tonto no 
plano lego/ como no plano clandestino, foi 
aquela que culminou com a acção do nosso 
povo vitorioso pelo suo independência. 
Não podemos esquecer neste momento 

que para construir esta vitória foi 
necessário o esforço, o sacrifício de muitos 
dos nossos compatriotas. alguns dos quais 
ficaram pelo cominho. Alguns perderam a 
vida, outros. vítimas dos seus erros, 
lombém ficaram pelo cominho. 
Nós estamos hoje oJegres, porque, 

finolmente. nós chegómos o um dia em que . ' 
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NETO 
REGRESSOU 

nosso povo. 
Eu creio que é este sentimento que nos 

animo neste momento. O nosso Movimento. 
o MPLA. tem simplesmente um desejo: é 
que a partir de agora nós harmonizemos os 
nossos esforços. Todos os Movimentos de 
Libertação que estão aqui representadas 
-o FNLA. o UNITA. o MPLA -nós todos 
temos e dever de ultr;apassar as nossos 
pretensões individuais ou de organização. 
poro unidos, construirmos aquela Angola 
que nós todos desejamos. 
Nós temos de fazer com que o nosso po-

vo se sinto realmente senhor do seu Pofs. 
que soja livre, que a unidade e  o 
democracia não sejam palavras que nós 
pronunciemos simplesmente diante dos 
microfones. Mos que sejam os ideais que 
no realidade nós defendemos. 
A delegação que chegou agora e que á 

uma delegação composta por membros do 
"Comilé'' Central e por outros mili!antes 
agradece aos nossos militantes e sim-
patizantes em Luanda, que nos oferecem 
esta grandioso recepção. Agrodecerr 
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também aos militantes e simpatizantes do 
UNITA que aqui estão presentes e por-
ventura aos da FNLA que também aqui 
estejam presentes. 
Nós desejamos do fundo do coração 

construir paro Angola uma noção unido, 
uma nação democrótica, onde não haja 
mais fissuras para que o imperialismo que 
nos persegue posso penetrar e dividir 
outra vez e fazer com que nós caiamos no 
neocolonialismo. 
Eu tenho que agradecer o todos os que 

se encontram aqui no aeroporto, a todos os 
militantes que têm contribuído com o seu 
entusiasmo, com a sua acção, através dos 
seus actos quotidianos para que a ideia da 
independência seja realmente uma ideia 
adquirida pelo nosso povo. E vamos de-
fender a nossa independência. 

Nós tivemos ocasião de visitar hoje, por 
acaso. o base aérea da cidade de Henrique 
de Carvalho. E eu quero publicamente di-
zer que ficómos sensibilizados pela 
maneiro como fomos recebidos pelos 
oficiais e pelo restante pessocil do base 
aéreo. Isto mostra que a colaboração é 
possível dentro do independâncio. Que a 
amizade é possível dentro da democracia. 
Antes do 25 de Abril seria impossível 

nós sérmos recebidos como estamos o ser 
recebidos hoJe. E. por isso, o nosso alegria 
neste momento transmite-se não somente 
ao povo de Luanda, mas também o todo o 
povo de Angola. 
Esta terra, nossa pátrio que eu 

pessoalmente deixei há catorze anos e 
meio, sofdo de um aeroporto -não sei se 
era este, creio que não é - e acom-

NETO REGRE-
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panhado por uns senhores da PIDE 
comandados por um indivíduo que tinha o 
nome de um Santo qualquer -eu esqueça 
esse nome e não é preciso lembrá-lo. 
Sol daqui, portanto. Percorri vórios 

terras, Cabo Verde (deportado) Portugal e, 
fino/mente, outros poises africanos. E nós 
só depois desta luto, só através do nossa 
acção conseguimos regressar a esta terra 
onde nós temos os nossos militantes. onde 
temos os nossos amigos. 
Quero citar um coso particular: o piloto 

do avião QUe nos trouxe foi meu colega no 
liceu. foi caloiro comigo, o comandante 
Casanova Pinto. 
Nós. portanto, vemos QUe sem o guerra 

do opressão os relações são fóceis, são 
possíveis. E aqui em Angola ainda hó in-
divíduos que têm medo do independência! 
Que a indo têm medo de que o povo assuma 
o poder. 
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Nós pensamos que sem o poder do povo, 
sem o democracia poro todos, será im-
possível garantir a tranquilidade e o paz. t 
preciso que IOdos se sintam livres e não 
somente uma pequeno minoria. E nós 
vamos' trabalhar poro isso. 
Eu e os nossos camaradas que 

chegaram aqW desde 8 de Novembro não 
somos deuses, nós não somos profetas. Não 
viemos aqui paro resolver todos os pro-
blemas. Não. Nós desejamos é que, com a 
colaboração dos nossos militantes, com a 
colaboração dos nossos simpatizantes. de 
todo o povo de Angola, possamos em 
conjunto encontrar a solução poro os pro-
blemas -alguns graves -que nós lemos 
no nosso terra. E vamos, o mais rapi-
damente possível, construir o nosso noção 
independente, construir o democracia 
paro o povo e redistribuir os riquezas do 
nosso país. Obrigado, camaradas". 

Entretanto, o entusiasmo não cedia. 
Exausta por toda uma longa manhã de 
espera an.siosa aquela enorme massa 
encontrava sempre novas forças para 
manter o entusiasmo no rubro. 
Pena foi que não fosse possível, ou ti-

vesse sido considerado inconveniente. sair 
em desfile do aeroporto, de maneira a que 
toda a gente tivesse podido vislumbrar o 
homem que tanto aclamou. Assim o Dr. 
Agostinho Neto acabaria por abandonar o 
aeroporto de helicóptero. iniciando-se 
então o regresso da multidão à cidade, 
rearesso que serviu também para 
inúmeras manifestações nas ruas. 
Talvez devido ao atraso da cbexada 

não foi posaível à multidão comparecer no 
estádio do Futebol Clube de Luanda à hora 
man::ada para o comido que se antevia aer 
mais uma grande manifestação. A hora 
prevista o Dr, Aaostinho Neto compareceu 

" 
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no local, mas eram ainda poucos os mili-
tantes do MPLA ali cbeJados. O comício 
reallwu-se. contudo, continuando sempre 
a chegar Jente. 
Presentes também no comicio os convi· 

dados de diYersos palses que acom· 
panharam o Dr. Agostinho Neto neste seu 
regresso a AoJola e que puderam Yerificar 
o enorme entusiasmo popular que o nome 
do Presidente do MPLA provoca entre as 
massas populares de Luanda. 
O primelro 4 de Fnereiro Livremente 

festejado em An1ola foi assim viYi.do in· 
tensamente mas com ordem e serenidade 
de assinalar. 
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MUNDIAL DE FORMULA 1 
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DOBRADINHA BRASILEIRA 
(aonde se fala de candomblé 
e mãe de santo ... ) 
Nilo se pode dizer que baje no Brasil bombo ó curtir lnlerle.gos e ir saber de 

muito entusiasmo pelo automobilismo. O rei Emerson. Carlos Peco e Copersucer. 
dos desportos é mesmo o futebol. Mas De Emerson, os torcedores esperam no 
chegando os bóUdes de fórmula um todo o mínimo que termine e época como tri-
resto fice pare trás. Ninguém fala mais em <ampeAo. de Pace esperam os mais jovena ) 
Corintias. Flamengo, Pélé ou Rivelino. A que brilho no universo que escolheu (é que 
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ele  faz muito mais o género da camada 
juvenil, com a impetuosidade que lhe é 
característica) e do Copersucar pretende-
-se que deixe de da r orige m às piadas dos 
apressados  que querem que um estreante 
ombreie com os representantes de fa-
bulosas indústrias. 
O Grande Prémio do Brasil reservava 

bons cometimentos para todos. Emerson 
deu mais um grande passo para o título 
final. Carlos Pace subiu pela primeira vez 
ao ponto mais alto do podium. E  o 
Copersucar terminou a prova em 13.• 
lugar, dando a Wilson Fittipaldi Jnr. a 
possibilidade de terminar a quarta prova 
em 31 que disputou em fórmula I. 
Mas nem tudo foram glórias neste 

Grande Prémio. O Brasil vê comprometida 
a sua presença no mundial de 1976, ou pelo 
monos que a prova volte  a ser am ln· 
terlagos. A pista apresentou vários des· 
cuidas quanto à segurança e  o seu piso 
estava pior que no ano passado. Por outro 
lado o público teve um comportamento 
pouco civilizado jogando latas de cerveja 
ãs centenas para dentro da pista antes de 
corrida começar. A retirada das latas e de 
cinco mil pessoas que durante a ma· 
drugada invadiram a pista atrasou bas· 
tente a corrida. Os dirigentes da F.I.A. 
tomaram as suas notas e foram logo 
tecendo considerações nada abonatórias. 
Os treinos disseram loi:o que os fa· 

voritos eram os Mac Laren. os TyrrC!t;-os 
Brabham. os Ferraris e o U.O.P. Shadow de 
Jarier. Para o público de 150.000, dos quais 
dois mil {para aí) eram argentinos, não 
oram assim tantos os prováveis von· 
cederes. A Brabham vinha em primeiro 
lugar com o brasileiro Pace e  o argentino 
Routemann. E depois só o Mac Laren de 
Emerson. Em Jean Pierre )arier nllo havia 
cr6dito, com a acusaçAo de quebrar 
carros. Ficava tudo mais fácil, sem grande 
divisão de torcidas. A confirmar a voz 
popular. Jarier, depois de ter estabelecido 
o tempo de 2.29.68. continuou a forçar 
desesperadamente o carro na ânsia de 
conseguir melhor, apesar de ser certo que 
nenhum outro carro conseguiria tempo 
semelhante durante os treinos. O motor do 
carro fundiu e depois de rebocado para as 
boxes apresentava o marcador do conta 
rotações nas 11.000! O máximo naquele 
motor sAo 10.500 ... Trocar um motor para 
quem dispõe de 2 milhões de dólares para a 
temporada ó coisa de minutos (trinta no 
caso). O segundo treino já tinha motor n~ 
vo. Entretanto o responsável pela aquipa 
asclarecia que s6 havia uma coisa irreme-
diável: era Isso acontecer durante a corri· 
da ... Don Nicholsm ficaria muito popular 
aliás pelas imensas tentativas que fet. para 
ver se colocava Ronnie Peterson na sua 
equipe. abandonando a Lotus. 
Terminados os treinos ficava certo que 

partiriam à frente Jarier e Emerson, segui· 
dos de Reutemann e Lauda, Regat.zoni e 
Pace, Hunt e Scheckter. Depois o resto dos 
23 participantas. 
Domingo da muito sol. Arquibancadas 

abarrotadas. Gente com pouca roupa. Aqui 
estavam os ingridientes para o tradicional 

banho de lnterlagos. Com todo mundo 
berrando por água, três carros-tanques 
aproximaram-se dos encalorados (as) e vAo 
de fazer jorra r  o líquido pedido a toda a 
força dos seus motores  e  a té  aonde ai· 
cançavam as mangueiras. Um espectáculo 
que os fotógrafos nAo perderam e regis· 
taram. 
Com a melhor partida de todos 

Reutemann disparou para a frente. Os 
olhares entendidos dos argentinos cruza· 
vam·se. Podia ser que no Brasil as coisas se 
passassem ao contrário de na Argentina. 
Jerier seguia--o. Fitti atrasava-se ao per-
mitir o patinar do carro e ficavam à sua 
frente Peca. Regazzoni, Lauda e Sched:ter. 
Peterson ficava na pré-largada e 
recompor-se·ia antes do minuto que o 
obrigaria a ir às boxes. Pouco depois faria 
lá uma paragem  pa ra  eliminar um pro-
blema eléctrico. 
Na quinta volta  Jarier epoderou·sa do 

seu lugar e volta e volta era mais primeiro. 
Com trinta das quarenta voltas per-
corridas ganhara 26s para Pace que nessa 
altura já era segundo classificado. Um 
quilómetro e meio era o espaço que os 
separava! 
O afastamento progressivo de )arier 

motivou que os corredores do meio se mo-
vimentassem. Primeiro foi Pace a 
pressionar Reutemann. Na curva três a 
ultrapassagem foi lentada uma série deve-
zes. O público punha-se de pé. gritava e 
aplaudia. A 14. • consegue. Logo a seguir 
Emerson beneficia da saída de Scheckter 
que primeiro mudou um pneu para logo 
encostar por o Tyrre\1 apresentar um va· 
zamento de 6leo. Com problemas de pneus 
Reutomann atrasa-se mais e é ui· 
Ira passado por Regazzoni. Laudo tem igual 
sorte o perde para Emerson. Na curve três 
Emerson come por dentro o argentino, e 
ninguém segura o entusiasmo e alegria do 
público. Ficou entao o Mac Laren de 
Emerson entre as duas Ferraria. A tentar 
fazer-lho companhia aproximava-se o 
·companheiro de equipa Mass, que fazia e 
sua melhor prova de sempre. Em quatro 
voltas ultrapassou Lauda, Reutemann e 
Depaillar. 
Seria na 29. • volta que aconteceria a 

mais espectacular ultrapassagem, Re-
gazzonl e Emerson Fittipaldi eram os 
briguentos qua duravam há mais tempo. 
NAo se via muitas hipóteses de Emerson le-
var a melhor. Mas numa curva a Mac 
Laren sala bom melhor. Até à seguinte 
eram só 150 m (estava-se na Ferradura). 
Nôs advinhavamos que seria ali ... Per· 
correndo umas centenas de metros com as 
máquinas ãs costas fomos até /ó, a tempo 
da ovisor os fiscais de pista e fazer o 
boneco ... Lá na frente, com a tranquilidade 
que lhe dava o nem var os adversários mais 
directos, seguia Jarier. Beneficiava dum 
muito bem ostudado aerodinamismo e 
duma suspensAo que suplantava as 
demais. 
Quando parecia que os vatidnios que 

excluiem Jerier nllo se confirmavam eis 
que Carlos Peca fica em primeiro de 
repente. Trinta e duas voltas percorridas o 



57



58

o UOP deixa de participar. Junto ·ao guord· 
-roiJ um francês triste  via  a corrida dos 
outros. Uma ponne eléctrica permitia que 
Vil mal informados sorrissem como adi· 
vinhos e  o culpasse de despedaçar os mo-
tores. Engano. porque a  s ua conduçã o 
rápida nada contribuíra para o desfecho 
que nao quis. 
Faltavam oito voltas e só havia agora 

uma espectativa: Pace seguraria  a vitória, 
continuendo a impôr-se a um Emerson que 
despertara mais tarde e só agora dava 
verdadeiramente a impressão de estar 
interessado na vitória? Oito segundos era a 
diferença em tempo. Mas mesmo assim foi 
muito. Emerson terminaria no segundo 
lugar com  5 s para um Carlos Peca que se 
portou como um leAo. O leAo que já fora na 
Argentina. 
Pouco (ou nada) habituado a abrir uma 

garrafa de espumante (argentino) levou 
tempo a acordar para a realidade. Era ele 
o campeão. E era a ele que todos ovaciona· 
vem demonstrando bem que linha ganho o 
favorito. 
Valera a pena ter mudado de capacete. 

t que António Carlos Porto, seu procura· 
dor. fora à Bale pedir um trabalho à 
Menininha do Cantais. Pedia que as forças 
do candomblá quebrassem o enguiço do 
piloto. A Menininha quis ver uma foto, e de 
imediato foi dizendo: "Como é que o seu 
amigo quer ganhar usando um capacete 
com uma necha apontando para baixo? 
Meu filho, diga a ele para pintar a ponta 

pare cima". 
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3. • e 4. • SFSSAO OE CLASSIFICAÇÃO 

RESULTADO 

1.• Jean Pierre Jarier, Uop Sbadow. 
2.29,88 

2.• Emerson Flttipaldl, Mac Laren. 
2.30.68 

3. • Clay Regar.wn.l, Ferrari. 2.31,22 
4.• Nlki Lauda, Ferrari, 2.31,40 
5.• Carlos Pace. Brabham, 2.31.58 
e.• Jody Scbeckter, Tyrrel. 2.31.74 
7 . • Carlos Reutemann, Brabham, 
2.31,81 

s.• James Hunt. Hesketb, 2.32,60 
9.• Patrick Depailler. Tyrrel, 2.32.94 
to.• Jocben Mass, Mac Laren, 2.33.06 
tt.• Arturo Mer.r.ario, F.Willlams. 

2.33,16 
12.• John Watson, Surtees. 2.33.23 
13.• Mark Opnobue, Penske, 2.33,88 
14. • Ronnie Peterson, Lotus. 2.33.90 
15.• Tom Pryce, Uop Sbadow, 2.34,24 
16. • Vittório Brambilla, Marcb. 2.34,44 
11.• Jacques La8tte, F.WUllama, 2.34.76 
18. • fackie Icb., Lotua, 2.35,51 • 

19. • Mario Andretti, Veis Paroel. 

2.35,76 
20.• Wilson FUUpatdJ Jr., Coopusucar. 

2.36,47 
21. • Graham HUI, Lota. 2.36,80 
22.• Mlke Wlldl, BRM. 2.37.15 
23. • llnlf Stom.meten, Lota, 2.38,05 

CLASSIFJCAÇAO FINAL DA PROVA 

1. José Carlos Pace, Brabham, 40, 
1.«.41.17/100, 182,488 km/k 

2. Emerson FltlpaldJ, McLareo, 40, 
1.«.46.96/100 

3. Jochen Mass, McLaren, 40, 

1.45.17.83/100 
4. Clay Regazzonl, Ferrari, 40, 
1.45.24.45/100 

5. Nlki Lauda, Ferrari, 40, 

1.45.43.05/100 
6. James Hunt, Heskett, 40, 

1.45.46.29/100 
7. Mário Andri!ttl, Veis ParnellJ, 40 
8. Carlos Reutemann, Brabham, 40 
9. Jackl lclcx, John Player Speclal, 40 
10. John Wataon, Surtees, 40 
11. Jacques Lafitte, Frank WUUans, 39 
12. Graham Hill. Lola, 39 
13. Wilson Fittlpaldi Junior, Copereucar 
Fittipaldi, 39 

14. Rolf StomeUenn. Lota, 39 
15. Ronnie Peterson, John Player, 38 

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAl. 

1. Emerson FitUpaldl, 15 ponttMI 
z. José Car:los Pace, 9 pontoll 
3. James Hunt, 7 pontos 
4. Clay Regazzoni. 6 pontOil 
5. CartQS Reutemann e Jocien Mass. 4 

pon""' 
7. NlU Lauda. 3 pontos 
8. Patrid: Depailler, Z pontos 

CAMPEONATO DE CONSTRtrrOilES 

1. MacLaren. 15 pontos 
2. 8 1 abham. 13 pontos 
3. Hul:att, 7 pontos 
4 . Fenarl. 6 pontos 
5. TyrreU, 2 pontos 
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NOVOS SELOS 
PARA O LECHTENSTEIN 

No próximo dia 13 de Março, no principado do 
Uechtenstein, ser~o emitidas e postas em cir-
culaç~o as seguintes séries de selos postais: 

Série "Retratos dos Príncipes", composta dos 
selos: 70 rapen-Príncipe Constantino; 80 rapen-
Príncipe Maximiliano e 1,20 fr.-Principe Alois. Os 
selos, cuja fotografia é de Walter Wachter e 
desenho de Louis Jager foram impressos em fo-
tõgravura pela Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds 
e apresentam-se em folhas de 16 selos, tendo ao 

SECÇÃO COOil?EN10A POR COCA-E-COLA 

alto os dizeres "Furstentum Uechtenstein" com a 
coroa e em baixo "1975". 

Série "EUROPA-1975", composta dos selos: 
30 rapen-"Sol frio", pintura sobre esmalte e 60 
rapen-"Aideia", aguarela. Os selos têm o formato 
de 41x26mm e foram desenhados por Martin 
Frommelt e Louis Jager. Apresentam-se em folhas 
de 20 selos e foram impressos em heliogravura pela 
Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds. 

Abaixo reproduzimos os selos bem como o 
carimbo de P Dia de Circulação. 

AOS COLECCIONADORES DE MOEDAS 
TEMOS PARA SI 

Moedas nacionais e estrangeiras ~~iAi~~~sde: nf!d~~S~~~~ K~r~ I I Capas de album para moedas 

Fazemos envios B cobrsnçs -Ms nde 20$00psrs gsrentis de pones 

Centro Filatélito de Angola, Lda. 
Largo da República, 26// Cx. Posta1268B// Luanda - Angola 

Kaminomoto 
é· realmente eficaz? 

KAMINOMOTO é considera-
do pelas autoridades médicas 
do Japão como uma das mais 
notllveis descobertas cientffi-
cas no campo da com'lática 
capilar. 
KAMINOMOTO contém Hino· 
kitiol, cristal edrafdo da Hinoki 
irvore sagrada do Japão-
cuja~ propriedades rejuvenes-
cendo as células hipodérmicas, 
impedem a queda do cabelo 
e aceleram o seu crescimento. 
KAMINOMOTO 1J realmente 
eficax contra a queda do ca-
belo. 
KAMINOMOTO acelera real-
mente o crescimento do cabe-
lo, mesmo nas pessoas calvas. 

S 'f:t:Nl)HJ\l. 
l U" lUIS Of CAMOl$ Jt·A 

LWANDA 

anovayork 

NOVA L ISBOA 

•• 
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00 

SOLUÇõES 
DO 
N.OMERO 
ANTERIOR 

PASSATEMPOS 

HORIZONTAIS: 1  - Monotonia. 2  -
POr; Bom. 3  - Sak!a; Aroma. 4  - Cada; 
Além. 5  - Ali); Mei; Asa. 6  - Grili. 7  -
Iam; Ror: Mie. 8  - Odor; Mai. 9  -
Rúnel; Dador. 10 - Duo; Ait. 11 -
Pastelões. 

VERTICAIS: 1 - Aor vulgar; Amarrar. 2 
- V1a públca; Concluslo. 3 - Sufixo de 
estado; Prognosticaras. 4  - Nociva; 88-
riquio; Patroa. 5  - Mamltero anfbio; 
Sufixo de aumento. 6  - Hirto; Astro-rei. 7 

-lodo; Antes de Cristo. 8  - Outra coisa; 

Fútil; Nome próprio masculino. 9 - Soletra; 
Comediante que, em Roma, representava 
as slltiras. 10 -Moeda de Macau e Trmor; 
Maro&C81. 11 - Criador; Medida qut> 
()Offl!SJKiflde ao alqueire. 

VERTICAIS: 1  - lscariote. 2  - Aal; 
Adu.  3  - Opido; Monda.  4  - Nodo; 
Rêus. 5 - 011!1; Mgr; lot. 6 - Ero. 7  -
Obé; Aar; Dai. 8  - Nora; Maio. 9  -
lmo6a; Madre. 10 - Mês; Al6. 11 -
camareint. 

FARMÁCIAS 
DE SERVIÇO 
8-Sf.bado:Ru-....toru,Sralitu, 

AwgolG, Pr•Mcl. Cu• Bra..u, 

Galbicu.9 - 0omiap;~ 

M.....t.wo, MoUmJ. A-.bda. c-. 
~·- OrqWteL 10 -~ 
~. Saá<W, BoowU14, 11-.,a. S. 
Cooodctt4wl. ~ 11 - Terca; 

~ HigMM, S. P-Io, Vic6N, S. 

.Vcrria,L.....to.l2-Qu.art.:n..,.;e.t. 

Abaio, J_.,, Gmaia, A...U..:C., H-

miL 13-Qu.iat.a:NacifttJl,A/ritccM, 

~lApa, BNnl, SJ~- •• -

5ma:~.l~-~ 

(}oolõk,ld4oi.Mowo. 

LOCALIZAÇÃO 
DAS FARMÁCIAS 

ACADÉMICA-R . F . Newton, 108 
APRICANA·R. Serpa Pinto. 21 
AL VAL:ADE-R. N. Ma""" 221/22!1 
ANGOLA-AlAm. D. Joio 11, 284 
BOAVISTA-R. Ant. Enea, 278 
BRASIL-Av. Brasil, n.• 99 
CASA BRANCA-R. A. Ene.. 400 
CAZENGA-8. do Co.l:ngo, 1t..CZ..I1/A 
CENTRAL-R. S. Correia. 8/10 
COLONIAL-Av. G. C1rmona, U 
COMBATENTES-Av. Comboo.t.., aiO 

g~N,J,!:;.K~ ·Rsa~~: JC::.e:!: 1 ~ 
ESPERANÇA-R. S. Correia, 48 
GALttNICA-LCinema N'GOLA) 
GARCIA-R. 12-SL. n.• §.8.. Sal 
RIGIEfiE.Av. 51 8111deira. 208 
IDEAL-R. Frane. Newt011, 240 
INGOMBOTAS-R. B. Rodrir.. 88 
JANEIRO·A•. P ... lo l)iq, JII 
LOPES-R. Am. Tomu Rua 15 
LUANDA-R. Ahneida Garrll. 85 
JIACULUSS()..Av. G. Cannou.. 12 
AIAIA.NGA-R. Guilb. Capelo, 88 
MATOSO·Av. Paulo Diu n.• 89 
.VOURA·Rua do Alentajo, 145 
NACIONAL-R. S. Correia, 184 
ORQUIDEA·B. S. RodriJu... 88 
PATRIA-Eatrada de Catete, S26 
POPULAR-R. Pereira Forju, 85 
PORTUGAL-R. N.S. Mudma. 48 
PRENDA-R. O. Joio 111, 160 
RESTAURADORES-Av. Rest ., S8 
S. CONDEST.-R. Cerlm.·B. Cuu 
S. JOAO-Bsirro Popular. N.• 2 
S. PAULO-R. 8. de Melo, w· 
SAUDE·Rua Conde F'iulbo, 85 
SANITAS-R . Per. F'orju, 221 
ST. M'ARIA -~strd . Conduh. 29 
SERRA-R. P~~~teira F'orju, &4 
TROPICAL-R. N. Ferreira, IS 
ULtRAMAR-R . P. Couulro. 486 
UNIAO-R. Antbnln BarTOIII, 100 
UNIVERSAL-R . P. Coaceiro, t7 
VILA ALICE-R. E"l· Cutro,ll4 
VITóRIA-Rua da Sa•ba, 90 
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MUSEUS 

Museu de Angola 
Rua de N. S. de Muxima 

Museu de Mulemba 
Estrada do Cacuaço 

III 

MARÉS 

PREIA·MAR BA.lXA·MAR 

8-irz.u e l4..56-08.2ie 20.41 

1-llt.5&e 15.34 -09.12e 2U4 

10-GS.Siei6.08-011Me!2..02 

ll-04.118e 16.40-10.2Se 2UI7 
12-04.41 e 11.11- 10.56 e 23.10 

I.S-05.11 e I'J.41-11.25 e 23.42 

14-05.4l e~!.I0 -11..54e-

TAAG 

lllliroiJU IUEOS 
$.A. LL 

• • liiS • (MIO(S, 111fiD-I.IUDA 
fEUf.JSU7-TUEiliV 

Partio:lu de Luanda para: 

AkBRlZ - Sec· Qui 108.15) e 
QI;Q.(Q8.00) 

AM.BRJZETE-Seg • .Qui. (08.15): 
Q...a..Su.e0om.108.00) 

BENGUELA - Ser. Ter. Q~~a. 
Qo.i.e86b.U6.30):~.Qua. 

Qui. e Su. U.S.SOJ: Sek. (011.151 
eDca..(OUOJ 

CABINDA - Sei· e QuL IOUIOJ: 
Sef. TO!C". Q...._ Qui. Su. St.b; 
111.00); Qaa. Su. • [)om.. 
108.001: Ter.• Süi.(07110) 

CARMONA-Ser. Ter. Qu•. Q11i. 
e Dom. (18.15): Sex. 1011.00: 
Sál..(15.161:8eg.eQu.LI081101 

OAllBA -Sec. e Qui (OUO) 

li. DE ~R V AIJIO - ·Ter. Qua. 
Qui. Slb. e Dom.{0'1.15) 

JAMBA - Seg. e Qui. (OMOJ e 
Sib.(06.15) 

LOBIT O-Ser. Q.ui. (10.001: Ter. 
Doln. {08.30); SeL (l6.30)); Slb. 
(lt.:m); Ses. Ter. Qui. e SMI. 
106.30JeQ ..... ·I06.15) 

LUSO--Ter. e Dom. (06.00): Qua.. 
Sex.eSib.(07.00);.8eg.(06.15) 

MALANJE - Ter. Qui. Sib. e 
Dam. (07.15) 

MAQlJEl.A.--Seg. e Qui. (01!11101: QuL 
eSez.(07.'5) 

MOÇAMEDES - T~ 001 diu 
(06110): Ter. Qua. Qui e Su.. 
{1.8.30l:Set:.eSib.(IUO) 

NOVA LISBOA·-Seg. Ter. Qui 
e Dom. (06.001: QuL Su. e 
s.b. (06.15); QuL Se• . e Sib. 
(07.00); Qu•. e Se:.:. !)1.30): 
Sq.Qua.eSib.(06.45) 

NOVO" REDONDO - Seg. QUL 
Qui.eSib.UUSJ 

t'. AMBOIM - Sec. QuL Qul e 
Sib.(l4.15) 

PORnJGA.l.IA - T..;., QUL Qui. 
Sib:e Dom. (0'1.15)· 
- -

P. D'EÇA -Seg e Qui {06.00) 

SA DA WoEIRA :... · Toob oil 
d~IOUOI 

S. SALVADOR - QUL .8 Sex. 
{07.451: Ses· Ter. Qui e Sib. 
(08.151 

SAZAlRE - Qu.a. Su. e o-. 
(08.00): 't;er. e Sib. {07.301; 
Seg. Qui. (08.15) 

S ILVA PORTO - Ser. (011.151: 
Qu.LSu..eSib.{O'I.tiO) 

SERPA PINTO - Seg. Qua.. 
Sib.(06.45) 

s.roMt;-Ter.eSex U2.151 

T0T0-Qua. e ~L (07.45) 

WINDHOEK-Ter. e Qui. {08.001 

CTA 
De LUANDA prma: 

B. BAIXA - MUXALUANOO -
!ONWI - tG. FREIRE) 
- tSepndM 09JIO - ILIS) 

MARGARIDO - CAGE -
(QUICUN7.0) - !CAIAOO) -
IMUCONOO) - MUXALUANOO 

tctu.NoOII..00- 11.00) 

MUXALUANOO - QUIXIOO - G. 
~""JU:IRÊ - (MADUREIRA) -
IZA.l.A.I-LUACA 

- \QuiJI.U. 09.00 - 1.!.15) 

MAKGARIDO - MUXALUANOO 
- LUACA 

- (Sibado09.00- 11.15) 

TOMBOCO - NOQUI - LUANDA 
- \Tn-çe·fein.OII..00-12..151 

CAZUA-PANGO-QUIBAXE -
BUL A - BOLONGONGO -
SALAZAR 

- ISecuftdas. Q....rtu e~ 

\0.00- 12..30) 

O. SALAZAR,....._, 

BOLONGONGO - BULA. - QU I· 

BAXE - PANGO - CAZUA -
LUANDA 
- ISecuodas. Q\aartas e su..doo 
07110-09.451 

LUQUEMBO - SAUTAR -
I.UQUEMDO 

- {T~-08.00 - 1%..00) 

NOVA GAIA - SA.UTA.R 
-(Q....tas08.00- 10.00) 

I,UQUEMBO - SAUTA R -

LUQUEMBO 
-(SHu.OB.00- 1%..001 

O. JIKNRJQUE DE CARVALHO 

CAMAXIi..o - CANGUI.A - lt 
CAIIVAIJ\0 

- (llumiqw 08.15 - IUS) 

NOTA - A.s ~ "-~ 
,..r&temiiÍI-.. ...u.du qii&Ddo 
houver-~ 

AERANGOL 

ll".:!.~~llSJE 
,_51344 

Terça~ e 5enGf 

(08.00) LUSO - T. SOUSA -

CAZOMBO !09.50) - (10.101 
CAZOMBO - T. SOUSA -
LUSO (12.00) 

Sep-..~ 

{07.00) LUSO - G. COUTINIIO 
- CANGAMBA - G. 
COUTINHO - WSO {11.25). 

(~la.,..,.,...... __ ,......,_ 

LKW-~H. Puo... L .. ui ~ L~/. 

NOT'A-N•Bii•----.. 
... ~/~d- ,... ... ;. -

SENHOR 

AGRICULTOR 

O êxito de um empreen~ 

dimento está directamen-

te ligado à capacidade de 

realização do empresário 

e dos conhecimentos que 

dispõe. 

A leitura de revistas 

especializadas considera. 

-se uma das melhores 

formas de actualização 

num meio em plena evo-

lução. 

Tenha bem presente, 

que o que ignora não o 

ajuda. 

Consulte  a GAZETA 

AGRICOLA DE AN-

GOLA. 

GAZETA AGRICOU. DE ANGOLA 

C.ld Pottll. 5073 

Luandi.Angol• 
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fROOUlORES, ~EttOEOORES E E'/.fORl~OORES 
farinha de pei~e . 6\eo de pei~e. Pei~e congelado, 

lÃ:/;: Pei~e seco, tvleia cura 1'.11 ""'h;M O<;ed FoM"'' -F;,M;I -Foocoo F;,h -O<;od F;,h -Se,; 

1 o ried Fistl 

1 ~I> 

serviços comerciais: Moçâmedes 
1' \C&blesl COMPEI)(.E 

c. 
1 

Sede : PortO ,Alexandre 
Telegramas \Ceblesl COMPEI)(.E 
c . postal \P. O. Bo'lll '141 

Telelone 10S e 106 

• 
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CARNEIRO 
21-3 
20=T 

• 'j':~:. • .;.,n:~e rl~1~ 
rativo se nlo 

T:.,~~%:"~~~~ 
tomarqu>Jqu,.,.decido. 

• CORAÇAO-
Evlte quutha 
Hnllmenut. qu 

s4 .. noirioponolhetriat 
proble ..... ~ 

'$ SAUDE - N..Sa de 
multo Jrave a 

poder["'!!~~-, ~:;;~:; 
peHurba~l>u 1utro 
ln~eollnai1 

• ~~·t:.:t~~~: ::: 
llu(lo doo n"gôriM que 
tenluoquetmp.....,ndernatc 
periodo.S..Jo p"'domte. 

• CORAÇAO-

Ji~~~ Pu":"" ,,.,•:. 
....... tlllpertptC\.iVL8oibo 
utn otuto e proeure 
...,_rawainibiçio. 

fi,! SAUDE - Nloo di. 
cuida atu~io 

que a u•. b«a 
lbo....,~Nio""'"
lgo,ru""'visitaoodentlstoo 
l!llquanto ~tempo. 

• VIDA- E: muito 
provivel que 
duraue eau 

ptrlodo.venbaar«eber...,. 

~lu-=~::. ~~~~ : 

$ ~~~o~.~.~.-:;::. 
~•• para a obesl-

da<le,oonv~m .-.:.peltaruma 
dielaadequada. 

• ~~~A ;.;1\:ro~o:.~ 
ttltlo ee deuja 

rNim~nte aklono;ar o blto 

d:m'~~J=~~~ ~:. 
pOO~rio ..,, prejudicial&. 

• CORAÇAO-
t: multo pro••· 
nl que pe-quenu 

dHilu.sõeoaii>OI'OtUYe1lh.l.ln 
....... ,.. ......... ida .... 
dKOUfl'desteperiodo. 

$ SAUOE-Asl"'$»-
u dene aiJnO 
terioumatendh 

N..-enwocbopatao ... u 
llumordon.nteateperloclo. 

• i:::t~; :~•!o:Yf. 
C.,.,tud.o.niodeved_. 
Pf'r&rpoio,opl"tMoteuart ..,....,. 
• CORAÇAO-

T,.,-i de ..,, vooê 
a d .. oprimei"' 

pauo.Deú.-del>ui-
t.oo;õue """'que tudo 

~ri-

$ SAUOE-Deve re. 
pouur tanto 
quMo neuui-

rio pan se manter em boa 
lonnallsieaecomoesptri1<> 
túddo. 

• VIDA - Huh.ante 
não chegar~ a 

oolva-s!'d~~~ :~"Si,";.,,~·~ 
ganhar com isso. 

• CORAÇAO-
Grudu dnallu· 

oõeo 
pan.OddÍIJq\lei<'&VJ. 
:oú>ham.Niodiii<'Oper-e.!>O 

~=to.poilmellloresdiu 

• SAUDE-t:-. 
thlvel uma •iJiU 
........... 10 .... di 
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O primeiro Conselho de Ministros teve lugar ao 
principio da manh8 da última segunda-feira. dia 3. 
Participaram nos trabalhos vinte e três membros 
do Governo de Transiçio (o dr. Vieira de Almeida 

..()[ MINISTROS ainda nio se encontr_a em Angola) e  o Alto-
..Com!sslmo. general Silva Cardoso. 
No mesmo dia o País teve conhecimento de 

algumas das directrizes definidas pelo novo Go-
..,no. 
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SENGHQR Leopold Senghor - poeta. 

EM LISBOA escritor, pedagogo: politico :-
chefe de uma Naçao com qumze 

anos de independência - o 

Senegal - visitou Ponugal a 
convite do Presidente Casta 
Gomes. Em lisboa, o chefe de 

Estado senegalês, debateu o 
problema da descolonização das 
antigas colónias portuguesas, em 
especial Angola. Na foto, Senghor 
num encontro com o Primeiro-
Ministro, Brigadeiro Vasco 
Gonçalves, acompanhados de suas 

esposas, no Palácio da Ajuda. 
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Gl é o cigarro escolhidO 
pe\OS que gostam de viver 
nurr1 mundo alegre e mais teliz 

GT com o seu puro tabaco 1/irginia e suPeriiltro 
dã lhe melhor sabor -mais satistação 

J 
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