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ADVOGADO DANIEL LOBO
ARGUIDO EM “PROCESSO GRAVE”
O advogado Daniel Lobo (Maika) foi constituído arguido num processo 
por, alegadamente, ter procurado encobrir os actos de uma cliente im-
plicada com o narcotrá co. Um caso considerado grave e melindroso, 
e que põe de sobreaviso o sector da justiça. Apanhado ou não pelas 
malhas da lei, o visado diz-se tranquilo e acusa muito boa gente de 
estar a confundir o papel de advogado com o de cliente.
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PRIVATIZAÇÃO DA TACV
A PARTIR DE NOVEMBRO
O governo chumbou a proposta da TACV de adquirir, em regime 
de “leasing” por um período de cinco anos, um novo avião de 
longo curso para reforçar as suas ligações entre Cabo Verde e 
Portugal. Ao mesmo tempo decidiu avançar, neste mês de No-
vembro, com o processo de privatização daquela transportadora 
aérea cabo-verdiana.  

Pág. 5

SOCIAL

BRAVA PEDE 12 MIL CONTOS
PARA REPARAR

ESTRAGOS DAS CHUVAS

CORREIO DAS ILHAS

CABO VERDE ESCOLHE
HOJE A SUA MISS
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Daniel Lobo, advogado estabelecido no Sal, 
foi constituído arguido por, alegadamente, ter 
procurado encobrir um dado acto de um cliente 
seu. No caso, uma das duas cidadãs presas, em 
Julho passado, no Sal, com cocaína proveniente 
de Fortaleza, Brasil. Estando o caso em segredo 
de justiça, e tendo em conta o melindre de que o 
assunto se reveste, não foi fácil a este jornal apurar 
todos os dados que chegaram ao seu conhecimento 
através de “rumores” e “comentários”. 

Resumindo, ao tomar conhecimento que a conta 
bancária da sua cliente iria ser congelada pelo Tribu-
nal do Sal, a pedido do Ministério Público, Daniel 
Lobo conseguiu uma procuração da referida cliente 
o que lhe permitiu passar o dinheiro da mesma para 
a conta pessoal dele, advogado. Face a isso, o MP 
decidiu agir contra aquele causídico e constitui-o 
arguido, tendo na sequência disso Daniel Lobo sido 
ouvido em declarações pela PJ. Esta é a primeira vez 
que um tal tipo de ocorrência acontece no país e vem 
“adensar” ainda mais as relações entre a Ordem dos 
Advogados (OACV) e certos sectores da justiça. 
Ao discursar no passado dia 18 na abertura do ano 
judicial, o bastonário Arnaldo Silva denunciou casos 
de advogados que foram molestados, até mesmo 
presos, no exercício das suas funções.  

Abordado por este jornal, Arnaldo Silva revela 
que a OACV recebeu a comunicação referente a 
Daniel Lobo, sendo por isso do conhecimento da 
Ordem o que se está a passar com esse seu mem-
bro. Do ponto de vista daquela entidade, a atitude 
do Ministério Público “é claramente discutível”, 
por “limitar o exercício da pro ssão de advoga-
do”. Escusando-se a entrar no mérito das razões 
que levaram o MP a agir contra Daniel Lobo, o 
bastonário considera, para todos os efeitos, que a 
referida acção constitui “uma medida que limita e 
viola as prerrogativas do advogado e do seu cliente, 
reconhecidas na Constituição da República”. 

Já, Daniel Lobo a rma-se tranquilo; porém, 
por se tratar de um assunto que se encontra em 
segredo de justiça, diz ter di culdade em se pro-
nunciar sobre o mesmo publicamente. Ainda assim 
reconhece que teve acesso a uma procuração da 
sua cliente, o que lhe permitiu levantar o dinheiro 
em causa, cuja quantia se escusou a revelar, mas 
que A Semana sabe girar em torno de um milhão 
e 200 escudos. 

Para Lobo, está-se a confundir o papel do 
advogado com a da cliente, e que um advogado 
não pode nunca ser sancionado no exercício da sua 
função. Quanto ao dinheiro em causa diz não existir 
“qualquer conexão entre o mesmo e o crime de que 
a pessoa é acusada”. “Trata-se de uma conta que 
ela abriu muito antes de ser presa neste processo”, 
defende Lobo, salientando que enquanto a cidadã 
em causa não for condenada tem que se presumir 
que “ela é inocente” e que foi neste quadro que ela 
lhe passou a procuração enquanto seu advogado. 
“Efectivamente, fui constituído arguido, fui ouvido 
pela Polícia Judiciária, mas estou tranquilo, não 
se trata de nenhuma coisa grave como se tem 
procurado propalar”, a rma.  

Esta não é, no entanto, a opinião de fontes 
ouvidas por este jornal, que consideram o caso 
“melindroso e grave”. Para uma delas, Daniel Lobo 
“sabia que a conta da sua cliente iria ser congelada 
a pedido do MP, porque devidamente noti cado 
sobre o caso, e foi com base nesse conhecimento que 
solicitou a procuração à sua cliente para levantar 
o dinheiro que estava na conta dela. Portanto, é 
um acto ilegal, com alguma gravidade, que pode 
constituir um eventual crime de encobrimento de 
trá co de droga e lavagem de capitais”. 

Independentemente dos direitos que cabem aos 
advogados no exercício da pro ssão, do princípio 
da presunção da inocência, ou do direito à defesa 
que todos os cidadãos têm, o surgimento de advo-

gados associados hoje em dia ao narcotrá co tem 
sido mal visto pela opinião pública. A isso soma-
se o facto de, em termos de conduta pro ssional, 
mesmo entre advogados, haver quem não ponha a 
mão no fogo por certos colegas. Aliás, este jornal 
sabe que a OACV tem por apreciar vários casos 
de desvio às regras da pro ssão que não avançam 
por, alegadamente, ninguém querer fazer o papel 
de mau da  ta. 

Embora reconheça a existência de problemas 
do género na classe, sem no entanto precisá-los, 
Arnaldo Silva recorda, para os devidos efeitos, 
que sem advogado não há justiça. “Há juízes que 
simplesmente, nas suas diligências, tratam mal 
os advogados”, a rma. “Há polícias, sobretudo 
em relação aos advogados recém-formados, que 
fazem o mesmo. Portanto, enquanto bastonário, era 
meu dever fazer a denúncia que  z, na expectativa 
dos problemas existentes serem resolvidos. A nal, 
todos queremos um bom funcionamento da justiça 
em Cabo Verde”. 

Neste ponto, uma das fontes deste jornal qua-
li ca o discurso do bastonário na abertura do ano 
judicial como uma “manobra de diversão”, para 
desviar a atenção daquilo que “verdadeiramente se 
está a passar no interior da classe dos advogados”. 
E deixa um recado: “É bom os advogados sentirem 
que não estão acima da lei”.

E, referindo-se ao caso de Daniel Lobo, aque-
la mesma fonte descreve num tom enigmático: 
“Há um conjunto de situações, um conjunto de 
pessoas, um conjunto de actos que apontam para 
um tipo de crime que se con gura como sendo de 
alguma gravidade”. E, mais importante de tudo, 
acrescenta, “este é um sinal de que crimes como 
droga, lavagem de capitais e outros, mesmo quando 
cometidos por advogados, não podem  car impunes 
em Cabo Verde”. 

JVL 

Advogado DANIEL LOBO
arguido em  “processo grave”

Cabo Verde assinou esta 
quarta-feira com a União Eu-
ropeia um acordo bilateral de 
acesso ao mercado. Ao abrir 
mais esta porta, Cabo Verde 
não só garante a possibilida-
de de comercializar os seus 
produtos no mercado Europeu 
pagando tarifas preferenciais 
como vê facilitada a sua en-
trada na Organização Mundial 
do Comércio entidade que 
regula a actividade económica 
no mundo.

Em termos práticos, este 
é tido como mais um impor-
tante passo rumo à ascensão 
de Cabo Verde como membro 
da OMC. Peter Mandelson, 
Comissário Europeu para o 
Comércio, a rmou, quarta-
feira, em Bruxelas que a UE 
congratula-se pelo facto de 
ser “o primeiro dos membros 
da OMC a assinar um acordo 
bilateral de acesso ao merca-
do com Cabo Verde”. “Estou 
con ante que a ascensão de 
Cabo Verde à OMC poderá 
ser concluída ainda antes do 
 nal do ano”, a rmou.

O pedido de entrada de 
Cabo Verde na OMC foi feita 
em Novembro de 1999, com 
o início das negociações a 
terem lugar em 2004.Foi 
nessa altura que a Cidade da 
Praia fez as primeiras ofer-
tas em termos de produtos 
e serviços e desde então, 
segundo a UE, Cabo Verde 
tem feito progressos sólidos 
em termos de cumprimento 
das suas obrigações para com 
as regras da OMC.

Com esse acordo com a 
UE, Cabo Verde se compro-
mete a aplicar tarifas abaixo 
dos 40 porcento para os 
produtos agrícolas e próximo 
dos 30% para os produtos não 
agrícolas.

O comunicado da UE a 
que A Semana teve acesso diz 
que Cabo Verde vai assumir 
compromissos em uma série 
de outros sectores, fundamen-
tais para atrair investimentos 
e construir as infra-estruturas 
necessárias ao desenvolvi-
mento e crescimento do país. 
O documento refere que esses 
sectores são a informática 
e serviços relacionados, te-
lecomunicações, finanças, 
construção, distribuição, via-
gens, turismo, meio ambiente 
e serviços de transporte.

O Comissário Europeu 
para o Comércio espera que o 
exemplo de Cabo Verde sirva 
a outros Países Menos Desen-
volvidos que aspiram entrar 
para a OMC, garantindo que 
os países mais ricos apoiarão 
totalmente esses esforços.

O advogado Daniel Lobo (Maika) 

foi constituído arguido num processo 

pelo Ministério Público do Sal por, 

alegadamente, ter procurado encobrir 

os actos de uma cliente implicada com 

o narcotrá co. Um caso considerado 

grave e melindroso, e que põe de 

sobreaviso o sector da justiça. 

Apanhado ou não pelas malhas da lei, 

o visado diz-se tranquilo e acusa muito 

boa gente de estar a confundir o papel 

de advogado com o de cliente. 

CABO VERDE 
mais próximo 

da OMC
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A cidade da Praia acolhe, nos dias 
9 e 10 deste mês, o primeiro Congresso 
de Autarcas do PAICV. O evento, que se 
enquadra nos preparativos das eleições 
municipais de 2008, decorrerá no Palácio 
da Assembleia Nacional e será presidido por 
José Maria Neves. Aprovar a Plataforma 
Eleitoral para o pleito autárquico que se 
avizinha constitui o objectivo principal 
desta magna assembleia.

O primeiro congresso de autarcas do 
PAICV, diz Eduardo Monteiro, da organi-
zação, terá a participação de autarcas do 
PAICV de todos os concelhos de Cabo 
Verde, bem como de dirigentes nacionais 
do partido e quadros que trabalham a nível 
do poder local.

É neste congresso autárquico que o 
presidente do PAICV, JMN, vai apresentar 
os cabeças-de-lista do seu partido para os 
diferentes concelhos do país, e conforme o 
programa de trabalho já elaborado, estarão 
em debate temas como o poder local e a boa 
governação, a participação no exercício da 
cidadania, o poder local e o ordenamento do 
território. Momento também para discutir 
os casos de divergência na escolha dos 
candidatos em Santa Catarina e S. Filipe, 
um assunto que de certo mobilizará a 
atenção dos presentes.

É entendimento dos promotores da 
iniciativa que o IIº Congresso de Autarcas 
do PAICV será um momento de re exão 
sobre as linhas estratégicas que o partido 
tem para o poder local. O encontro deverá 
também produzir os instrumentos que vão 
orientar a actuação global dos tambarinas na 
caminhada para as autárquicas de 2008. “A 
realização do Iº congresso de Autarcas do 
PAICV permitirá a apresentação e a recolha 
de ideias para a elaboração da plataforma 
do PAICV para o mandato 2008-2012. Pro-
duzirá ainda instrumentos de orientação 
para as estratégias sectoriais, estabelecen-
do harmonia e convergência de objectivos”, 
salienta a nota explicativa.

Ou seja, além de privilegiar a boa 
governação, a Plataforma Eleitoral a sair 
deste congresso autárquico de 9 deste mês 
deve perspectivar a acção dos autarcas 
do PAICV no sentido de uma maior par-
ticipação dos cidadãos na gestão da coisa 
pública, propor medidas e acções para 
articular as diversas politicas sectoriais 
e orientar para promover, a médio prazo, 
futuros processos de descentralização em 
Cabo Verde.

ADP

A candidautra indepedente de Luís Pires à 
Câmara de S.Filipe é já irreversível. Isto não 
obstante as pressões da cúpula tambarina, a 
começar pelo seu líder, José Maria Neves, para 
que ele desista de tal pretenção. 

Ao mesmo tempo que decorre uma 
sondagem de opinião, LP e seus apoiantes 
desdobram-se em contactos de terreno para 
recolher as subscrições necessárias e explicar 
as 10 razões da sua candidatura independente 
à presidência da edilidade local.

O documento estipula que “Djoca”, como 
é popularmente conhecido no Fogo, encarna a 
perspectiva de muitos dos munícipes, de que 
São Filipe precisa de um presidente de Câmara 
mais jovem, mais dinâmico, mais trabalhador, 
mais dialogante e mais democrático.

Numa crítica indirecta ao edil Eugénio 
Veiga, a Comissão de Apoio à Candidatura de 
LP salienta, por outro lado, que este concelho 
“precisa de uma gestão colectiva e estratégica, 
numa visão abrangente que ouve a todo o 
momento os san lipenses, que está em sinto-
nia com os chefes de serviço, as instituições 
religiosas, as associações comunitárias, os 

emigrantes, os agentes socio-económicos, 
desportivos e culturais”.

O manifesto posto a circular pede aos 
eleitores para apoiarem Luís Pires e sua 
equipa, por serem capazes de atrair para S. 
Filipe mais investidores nacionais e estran-
geiros, e promover relações saudáveis com 
o governo e outras instituições públicas e 
privadas.

LP e sua equipa prometem incentivar 
no seio da sociedade civil a pro-actividade e 
despertar na juventude o empreendedorismo, 
trazer para S. Filipe polos universitários e in-
centivar e promover a formação pro ssional. 
Pretendem ainda criar grandes alternativas para 
a  xação da população rural em condições de 
desenvolvimento e não apenas de sobrevivên-
cia, tirando maior proveito das potencialidades 
no domínio da agricultura, turismo, pequenas 
e médias indústrias.

Uma gestão mais moderna e mobilizado-
ra, capaz de levantar o ânimo do “valente e 
orgulhoso povo foguense” constitui uma outra 
bandeira da candidautra independente de Luís 
Pires à edilidade da cidade dos sobrados.

É que, segundo ele, S. Filipe só conhecerá 
desenvolvimento autêntico, quando tiver 
uma capacidade local economicamente for-
te, cientí ca e tecnicamente bem preparada. 
“Precisamos de uma equipa camarária capaz 
de instalar uma grande dinâmica interna, 
mobilizadora de grandes investimentos que 
irão arrastar para S. Filipe, de forma natu-
ral, barcos de grande porte, aviões com mais 
frequência, e iniciativas, as mais diversas, no 
campo e na cidade. Necessistamos de uma 
candidatura capaz de acordar as nossas 
potencialidades adormecidas, conjugando 
a dignidade humana com o desenvolvimento 
sustentado e a protecção ambiental”, conclui 
o documento que vimos referindo.

Entretanto, um outro abaixo-assinado, 
vindo supostamente das hostes tambarinas, está 
também a circular em S.Filipe, evocando as 
10 razões para não se votar na candidatura de 
Luís Pires. Este jornal apurou que, entre outros 
aspectos realçados, o documento riposta que 
“S.Filipe precisa de um presidente da Câmara 
trabalhador, menos poesia e fotogra as”. 

Alírio Dias de Pina

O presidente do MpD defendeu na abertura do ano 
político do seu partido, uma governação com mais ética, 
sem corrupção, que tenha o cabo-verdiano como o centro do 
desenvolvimento, em especial do turismo. Segundo Jorge 
Santos, o MpD vai ganhar as próximas eleições autárquicas 
para começar a construção de um novo paradigma para 
Cabo Verde.

Tendo como palco o salão nobre da Assembleia Nacional, o 
MpD procedeu no último  m de semana (sexta-feira) à abertura 
o cial do seu ano político, um acto presidido por Jorge Santos. 
Este, cumprindo a tradição, apresentou um discurso dominado 

por fortes críticas à governação, mas também a outros aspectos 
da vida nacional, em especial a economia. Neste aspecto JS 
voltou a defender a necessidade de um salário mínimo nacional, 
“com um conjunto de políticas convergentes”, que bene ciem 
o cabo-verdiano. “Sem isso não vale a pena o desenvolvimento 
do turismo”, defendeu.

Para aquele dirigente, o MpD é hoje um partido mais 
necessário do que nunca para Cabo Verde, pois, só ele pode e 
consegue travar os “desmandos” e a “corrupção” que estão a 
ser levados a cabo pelo partido no poder, PAICV, e pelo seu 
presidente, José Maria Neves. E, para ilustrar o seu ponto 

de vista, Santos apontou os vários casos vindos a público ou 
denunciados pelo MpD, nomeadamente o contrato com a So-
ciedade Lusa de Negócios na Boa Vista, o alegado escândalo 
do “saco azul”, a utilização dos meios do Estado por membros 
do governo para campanhas políticas, etc., prometendo “luta 
sem trégua” a esse tipo de fenómeno.

Estando hoje mais forte e coeso, o MpD, segundo o seu 
presidente, vai ganhar as próximas eleições autárquicas dando 
início à construção de um novo paradigma para Cabo Verde, 
que passa por “uma governação com mais ética” e que “integre 
o cabo-verdiano”.

AUTÁRQUICAS EM S.FILIPE

Luís Pires explica as razões
da sua candidatura  à Câmara

Luís Pires, dirigente do PAICV 
e presidente da Assembleia 
Muncipal de São Filipe, 
encontra-se em contactos 
de terreno para recolher 
assinaturas e explicar as 10 
razões da sua candiatura 
independente à Câmara local 
nas eleições autárquicas 
de Março de 2008. Um 
outro abaixo-ass inado, 
supostamente vindo das 
hostes tambarinas, está 
também a circular, evocando 
os motivos porque não se deve 
votar em LP.

PAICV prepara 
plataforma 
autárquica

Jorge Santos quer governação com mais ética
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O governo chumbou a proposta da TACV de adquirir, 
em regime de "leasing" por um período de cinco anos, um 
novo avião para reforçar as suas ligações entre Cabo Verde 
e Portugal. É que, segundo o ministro das Infra-estruturas 
e Transportes, estando a companhia aérea nacional nas 
vésperas da sua privatização, é desaconselhável que assuma, 
neste momento, compromissos  nanceiros de médio ou 
longo prazo. 

O governo autoriza, em contrapartida, a empresa a fazer 
o aluguer de curta duração de uma aeronave para reforçar 
a sua frota na linha Cidade da Praia/Lisboa. Uma medida 
que, na óptica de Manuel Inocêncio Sousa, vai pôr termo 
ao problema da TACV ter de optar entre a marca Airbus 
e a Boing, já que o que agora conta é quem apresentar à 
transportadora cabo-verdiana a melhor proposta de preço 
na realização dos voos na linha em apreço.

O governo decide suspender a proposta inicial do CA 
da TACV de adquirir, em regime de "Dry Lease" (aluguer 
do aparelho sem tripulação) e por um período entre 
cinco e seis anos, um novo avião para reforçar as suas 
ligações entre Cabo Verde e Portugal. Esse "Dry Lease" 
consta, segundo as nossas fontes, do plano de negócios 
da empresa já aprovado para os próximos cincos anos e 
enquadra-se na estrategia da companhia para expandir e 
renovar a sua frota.

"Mas, em alternativa, o governo optou em autorizar o 
CA da TACV a recorrer ao sistema de ‘Wet Lease’ (aluguer 
do aparelho, incluindo a tripulação) por um curto período 
de até seis meses para satisfazer as necessidades imediatas 
da expansão da sua frota na rota Cabo Verde/Lisboa, 
deixando que a proposta inicial de ‘Drya Lease’ venha a ser 
implementada pala nova direcção que sair com a privatização 

da empresa", anuncia Manuel Inocêncio Sousa.
O ministro das Infra-estruturas, Tansportes e Mar 

salienta que a decisão governamental vem, por outro lado, 
pôr termo ao problema surgido na escolha do aparelho de 
entre as duas da marcas Airbus ou Boing, conforme chegou 
a ser veiculado através dos meios da comunicação social. 
É que, segundo o mais importante agora para a TACV é 
quem apresentar a melhor proposta de preço para realizar 
os voos na rota onde pretende reforçar a sua posição.

Manuel Inocêncio Sousa fundamenta que estando a 
companhia aérea nacional nas vésperas da sua privatização, é 
desaconselhável que assuma, neste momento, compromissos 
 nanceiros de longo prazo. "Vamos deixar, portanto, que 
o plano de expansão de negócios, particularmente no 
que toca à aquisição de novos aparelhos, venha a ser 
implementado pela próxima estrutura accionista que resultar 
da privatização da TACV".

Sobre este particular, o governante garante que a 
Sterling deverá, conforme o contrato assinado com o 
governo cabo-verdiano, concluir, até  ns de Novembro, 
o processo da reestruturação da nossa companhia de 
bandeira, após o qual serão iniciadas as negociações para 
sua privatização. "A partir de Novembro vamos iniciar as 
negociações para se privatizar a TACV via aumento do 
seu capital social, com a entrada de novos accionistas 
privados".

Inocêncio Sousa garante existirem já manifestações 
de interesse por parte de vários operadores nacionais e 
estrangeiros para entrar com acções na empresa, mas 
escusou-se a identi cá-los, por considerar que tudo vai 
depender das negociações a serem desencadeadas e do 
relatório de prospecção do mercado, que a Esterling deve 

apresentar ao governo daqui a uma semana, o mais tardar.
Manuel Inocêncio Sousa considera que, apesar de 

algumas turbulências por que tem passado ultimamente, a 
TACV apresenta boas perspectivas quanto ao seu futuro. "A 
frota doméstica da TACV foi renovada e está a funcionar 
satisfatoriamente. A empresa vem incrementando a sua 
presença na África Ocidental e está a reforçar as suas 
ligações com Portugal, norte da Europa e Brasil", conclui 
o ministro das Infra-estruturas e Transportes.                      

 Alírio Dias de Pina

 Privatização da TACV 
a partir de Novembro

GOVERNO CHUMBA COMPRA DE AVIÃO



S
exta-feira, 02 de N

ovem
bro de 2007

7
Actualidade
Actualidade

Manchê
Depois de muito diz-que-diz, ameaças de invasão e 

manifestações, conferências de imprensa, o Aeroporto 
Internacional da Boa Vista foi,  nalmente, inaugura-
do esta semana. Como sempre, quando a coisa é em 
bene cio de todos, a vitória é de todos, passando para 
o segundo plano aqueles que antes da obra feita não 
 zeram outra coisa senão meter o pau na roda. Ainda 
assim, palmas para quem conseguiu levar para frente 
tamanho empreendimento (leia-se ASA e o governo): 
dotar a Boa Vista de um aeroporto internacional, 
primeiro grande passo para o desenvolvimento do 
turismo na ilha. Parafraseando Djô Pinto, ‘Bubista 
dja manché’. E como! 

Reconversão ética 
Ao ler a frase Radar lembrou-se de um provérbio 

do badiu profundo “ramoki é fetu pâ mal konchedu”. 
Pena é que essa antenas não puderam descortinar onde 
 ca o ‘ramôki’, e onde pára o ‘mal konchedu’. Mas 
até lá, “toma para aprenderes a não desconversar”. 
Ai, Zema, como mundo é bemba. 

O barco  
Atenção, Nação!, os ratos já começaram a sentir que o 

barco está a meter água... Nôs boka ka sta la, e tchau! 
 

Perto e longe I
Há coisas que vão acontecendo por estas bandas e 

fazem o Radar duvidar da capacidade do cabo-verdiano 
em distinguir o perto do longe. É só ver a “lonjura” das 
promessas e a “pertura” dos desa os. Mas esta semana 
a dicotomia entre o perto e o longe ultrapassou todos 
os limites quando um site concorrente de A Semana 
noticiava o facto de um barco transportando droga 
ser apanhado “perto” das águas de Cabo Verde, a mil 
milhas de distância. Pode ser? 

Perto e longe II
A continuar assim Cabo Verde, mais do que alargar 

as suas fronteiras, vai ter que anexar estados vizinhos 
e amigos como o Senegal, Mauritânia e colonizar as 
Canárias. Pois é, se estamos a 450 milhas de Dakar 
e a outras tantas centenas de Fortaleza. E riam-se, o 
barco estava lá pelas bandas da Venezuela. Isso só para 
verem a “lonjura” do perto crioulo!

Diva dá o nó
Diva, a exuberante cantora mindelense, casou 

sexta-feira passada num cenário idílico e a condizer 

com os dotes desta mulher apaixonada e eternamente 
romântica. Sim, à cerimónia em casa do Silvestre 
Évora, no Calhau, compareceram amigos, familiares 
do casal, artistas e gente in do Mindelo. Radar não 
conseguiu desvendar o nome do sortudo que levou a 
mão, o coração e tudo o mais de Diva, mas sabe que o 
homem tem tudo para garantir a chama da paixão e o 
reconforto do amor por muitos e longos anos de vida. 
Que assim seja, amiga, porque tu mereces. Felicidades 
pombinhos, e tratem de poupar o mel!

Brio I
Esta, enviada por uma antena, Radar coloca na 

íntegra para a mensagem não correr o risco de ser 
deturpada: “Caro Senhor Radar, eu já descobri a 
causa dos problemas da Electra. Falta de brio. Isto 
mesmo! É a única explicação para o facto de um cano 
na Achada de Santo António  car aberto, durante 12 
dias, a deixar transbordar um líquido mais do que 
precioso por estas bandas. E não me venham dizer 
que não sabiam”.

Brio II
“Com o país já praticamente aceite na UE, em vez 

de ser declarado de desenvolvimento médio, intermédio 
ou o que bem se entender chamar, um exemplo como 
o descrito acima não  ca bem para quem almeja 
ser europeu, pois, mostra a incompetência nacional 
para gerir os problemas mais simples. Lá no Norte o 
chefe de um serviço que deixasse a água a escorrer 
12 dias, privando os clientes de um bem tão precioso 
e causando a empresa tamanho prejuízo, já teria sido 
demitido por justa causa. De certeza!”. 

Esgoto 
Ao que tudo indica o chefe descrito acima deve 

ser o mesmo chefe que há meses permite o escândalo 
diário de um esgoto a vazar na Várzea. Uma realida-
de que já formou um lago, de líquido fétido, entre o 
estádio da Várzea e a Telecom. Com gente e cheiros 
assim nunca chegamos a ser europeus. 

Expediente I 
Além de meninos de e na rua, no Mindelo muitos 

são aqueles que deambulam pelas ruas da morada, 
pedindo esmolas em botequins, bares, minimercados, 
paragens de autocarros, bancos e outros serviços 
públicos. Com cada um a tratar do seu expediente, 
argumentos é que não faltam para tentarem alcançar 
os seus objectivos. Alguns até brigam com os utentes 
que não dão  resposta positiva aos seus pedidos.  Radar  
captou um deles a mandar uma senhora para aquela 
parte… Tem direito?

 

Expediente II
 Caricato nessa estória é que há muitos jovens, 

alguns dos quais no desemprego, ou que abandona-

ram o ensino secundário ou superior, a pedir esmolas. 
Um destes teve, no entanto,  o cuidado de,  trajado a 
rigor com o uniforme de uma das escolas secundárias 
do Mindelo onde diz estar a estudar, estacionar frente a 
um dos postos da rede 24, pedindo  a todos ajuda para 
comparar alguns materiais escolares.  Um outro, que 
não conseguiu acabar o curso no Brasil, teve a ousadia 
de pedir dinheiro para comprar drogas. Diante dessa 
epidemia há quem pergunte: onde estão as organizações 
de solidariedade? Irritado com tamanha irresponsa-
bilidade social, Radar responde com outra pergunta: 
Onde estão pai e mãe desses desgraçados? 

Futuro
E no que se refere ao futuro dos nossos jovens, 

se dependem dos expedientes de uma Câmara do 
Norte eles estão mesmo tramados. Radar soube que 
as bolsas municipais são devidamente distribuídas só 
para os  lhos de dentro. A tal ponto que há até quem 
reserve a si o direito a ter bis. É o caso do  lho de 
uma funcionária com cargo de che a que, depois de 
ter usado, abusado e perdido uma bolsa para Portugal, 
voltou a ter outra bolsa para o seu rebento. E, como o 
rapaz é frágil, a mãezinha conseguiu, também, bolsa 
para um amigo do fofucho acompanhá-lo em mais 
uma tentativa de virar doutor. Filho de coitado, que é 
para quem, supostamente, vêm as vagas e as bolsas, 
pâ bâ tchupa limon. 

Aéreos
Nos TACV tudo acontece. Só quem assistiu pôde 

testemunhar tamanha vergonha e escândalo, em pleno 
Aeroporto do Sal, no voo VR602 do passado sábado, já 
com passageiros a bordo. Uma Assistente, cujo nome 
vamos identi car por G., resolveu ir a Lisboa,  e para 
isso usou um dos muitos estratagemas que estão na 
manga quando o assunto é benefício próprio. Só que 
desta vez o Comandante estava atento e não pactuou 
nem com a esperteza nem com o esquema. Utilizan-
do um documento, a G. fez-se embarcar sem estar 
de serviço ou numa condição semelhante. Fardada a 
rigor, mas não fazendo parte da tripulação, G. preten-
dia ir a Lisboa e assim passar na fronteira deste país 
usufruindo das prerrogativas dos demais tripulantes. 
O Comandante, que tinha o documento com o nome 
de todos os tripulantes, alegou não poder aceitar G 
fardada a rigor, pois não viajava em serviço mas sim 
como passageira. Depois de algum bate boca e uma 
forte resistência da G em deixar o avião, o Comandante, 
utilizando os poderes que a lei lhe confere, chamou a 
Polícia para retirar a G. do avião. E assim, humilhada, G 
deixou o avião sob o olhar estupefacto dos passageiros 
e funcionários dos TACV que, incrédulos, assistiam à 
cena. Negócios a quanto obrigas! Com gente assim, e 
tripulantes com conduta igual, a parceria estratégica 
e a reestruturação não vão a lado nenhum. Por essas 
e por outras não há respeito para uma pro ssão tão 
nobre e digni cante. Radar lamenta, e como!, que as 
coisas tenham chegado a este ponto.
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“
... só assim se compreende o 
fervoroso zelo do Governo em 

negar a qualidade de proprietários 
a nacionais que desde os mais 

longínquos antepassados apenas 
possuem dos seus prédios a 

inscrição matricial, mas nada faz 
para aliviar os caboverdianos 

da humilhação que é ver um 
estrangeiro chegar à ilha do Sal e 
apossar-se como proprietário da 
cratera da salina de Pedra Lume 

por meios que nem sequer nos 
inícios do povoamento das ilhas 

foram admissíveis.

”

GERMANO ALMEIDA 

A “guerra” dos terrenos na Boa Vista faz 
tanto lembrar a da reforma agrária em Santo 
Antão, que é muito de recear que Marx tenha 
razão quando diz que todos os grandes aconte-
cimentos históricos ocorrem, por assim dizer, 
sempre duas vezes, a primeira vez como tragédia, 
a segunda como farsa.

Aqueles que acompanharam a tentativa de 
implementação da reforma agrária nos inícios 
dos anos oitenta, estarão de acordo pelo menos 
numa coisa: os objectivos eram nobres! Sem 
mexer na propriedade de cada um, queria-se 
“libertar” os meeiros da “violência” que parecia 
ser esse regime agrário que os deixava entregues 
a proprietários que os exploravam sem escrúpu-
los. E deu no que deu, porque os “explorados” 
foram os que mais a ncadamente defenderam 
as  “grilhetas” que os prendiam à terra dos seus 
senhores, rejeitando in limine a ideia de trans-
formação da parceria em arrendamento.

Ora passados quase 30 anos, o processo repe-
te-se. Porém, agora na Boa Vista e ao contrário: 
forçando a colectivização das propriedades de cada 
um através de um método de “expropriação” que 
nada tem a ver com as regras do Estado de Direito 
que passamos os dias a apregoar que somos, e desta 
vez não com vista a uma melhor  distribuição, mas 
antes para juntar em acumulação capitalista, desse 
modo engrossando os bolsos de alguns nacionais 
e de  estrangeiros.

Ainda que seja verdade que nesta socie-
dade caminhando a passos gigantescos num 
capitalismo mais que selvagem, não deve ter 
deixado de ser consolador para os utópicos da  
igualdade constatar a presença de um indisfar-
çado comunista no seio ou pelo menos próximo 
do Governo, o que sugere a pequena esperança 
de este PAICV ser um pouco mais que um clone 
do MpD. Por isso, vale a pena transcrever o 
ponto nono do parecer do dr. David Lima que 
este jornal intitulou de “famigerado”, se calhar 
porque ele faz lembrar com nostalgia os belos 
tempos em que orgulhosamente, embora tam-
bém, tontamente, passávamos o tempo a berrar, 
Nôs terra ê pâ nôs povo!

Eis, pois, o nono ponto de vista do dr. 
Lima: 

“Tomando como exemplo apenas o caso 
dos terrenos do domínio do Estado em Santa 
Mónica, que constituem uma gota de água no 
oceano das ZDTIs, e cujas indemnizações podem 
chegar a 49.000.000.000$00, no caso de virem a 
ser aceites as certidões matriciais como meio de 
prova, ou na hipótese de o Estado transformar 
os possuidores em proprietários, do ponto de 
vista social isto signi caria transferir, à custa 
do que é público, largos milhares de contos para 
a criação ou o fomento de “novos ricos” que 

não obtiveram a riqueza à custa do trabalho 
e da produtividade mas de um mero simples 
expediente de secretaria.

Seria um mau exemplo e um mau sinal para 
a sociedade.

Pelos cálculos já realizados algumas 
indemnizações individuais ascenderão até os 
montantes de 15.600.000$00, 37.000.000$00, 
64.300.000$00, quantias essas que serviriam, 
como já vem acontecendo, para compras de 
carros, construção de vivendas e viagens ao 
estrangeiro (cf. a respeito o que diz o Plano 
Nacional de Luta Contra a Pobreza, no ponto 
1.2, que trata da pobreza nos concelhos, e mais 
concretamente na parte relativa à ilha da Boa 
Vista), isto num país em que:

a) a taxa de pobreza absoluta e relativa 
é elevada;

b) as escolas, os liceus e a Universidade 
precisam desesperadamente de recursos para 
poderem cumprir com pleno êxito a sua missão 
de preparar o maior número possível de cabo-
verdianos e capacitá-los para desempenharem 
um papel relevante para o desígnio nacional e 
o desenvolvimento do país;

c) os hospitais carecem de recursos para 
o stock de medicamentos, compra de equipa-
mentos, etc.;

De referir que, caso se tratasse de um direito, 
nada haveria a objectar, mas como uma medida 
de política visando transformar possuidores em 
proprietários, mas proprietários que não culti-
vam a terra, e utilizando-se nessa distribuição 
bens pertencentes a toda a colectividade, do 
ponto de vista social tratar-se-ia claramente 
de uma má e desequilibrada redistribuição de 
recursos públicos”.

Diga-se o que se disser, passados os pri-
meiros anos da nossa independência, nunca 
mais ninguém se lembrou de produzir um “pa-
recer jurídico” tão a ncadamente ideológico, 
e confesso a minha simpatia pelas proposições 
ali defendidas pelo dr. Lima, e pessoalmente 
tenho-me permitido alertar para o erro que é 
expropriar terras contra indemnizações em 
dinheiro, porque a prazo contribuirão para um 
maior empobrecimento do nosso povo, pelo que 
outras soluções deviam ser consideradas.  

Isso por um lado. Por outro, o dr. Lima 
comete a imprudência de a rmar, “como facto 
indesmentível”,sic, que “as certidões de inscri-
ção matriciais, decididamente, não servem de 
meio de prova de propriedade”. E ver o meu 
irmão acusado de chantagista porque a rma 
exactamente o contrário, e igualmente “como 
facto indesmentível”, desagrada-me. Ainda que 
seja certo que, a ser isso verdade, ele  caria, 
se não entre honrosas companhias, pelo menos 

entre os paladinos da chantagem que vimos 
sofrendo da “boa governação” erigida em 
mote, muito mais que lema, da nossa actual 
vida política, mas infelizmente apenas para 
consumo virtual.

Sugiro, pois, ao dr. Lima que consulte o BO 
nº 34 de 28.07.1969. Nele encontrará publicado 
a páginas 707 um anúncio judicial de execução 
de uma sentença contra José Brito Gomes e 
Paula Silva Brito, ambos da ilha da Boa Vista, 
em que são levados à praça 26 prédios rústicos 
da sua propriedade, com expressa menção de 
que unicamente se encontram inscritos na matriz. 
Ora devemos pensar que com essa sentença o 
juiz de direito Miguel Baptista desmentiu um 
“facto indesmentível”?  

O que me pareceu da leitura do ponto nono é 
que o dr. Lima não gosta de ver os seus patrícios 
muito ricos, metidos  em vivendas de luxo ou 
passeando em jeeps extravagantes. Essas mordo-
mias ele as quer reservadas aos estrangeiros que 
nos demandam em busca deste novo “el dorado” 
que são as ZDTIs e tranquilamente  enriquecem 
na especulação imobiliária, que a eles alegremente 
facilitamos, enquanto nos dão palmadinhas nas 
costas e dizem que somos amoráveis. Já para nós 
outros da terra,  ca su ciente continuarmos de 
mãos estendidas para a esmolinha do passadio 
diário que, abençoado seja o PAIGC, não nos tem 
faltado desde a independência em 1975, a ponto 
de hoje em dia sermos considerados um país de 
barriguinha média.

E certamente por isso, ninguém se escandaliza 
diante do despudorado enrequicimento que o Go-
verno vem facilitando a grupos bem determinados, 
mais de pessoas que de economia, permitindo aos 
estrangeiros uma quase generalizada especulação 
imobiliária que em princípio deveria pôr em pé os 
cabelos do partido do “amor à terra”. E só assim 
se compreende o fervoroso zelo do Governo em 
negar a qualidade de proprietários a nacionais que 
desde os mais longínquos antepassados apenas 
possuem dos seus prédios a inscrição matricial, 
mas nada faz para aliviar os caboverdianos da 
humilhação que é ver um estrangeiro chegar à 
ilha do Sal e apossar-se como proprietário da 
cratera da salina de Pedra Lume por meios que 
nem sequer nos inícios do povoamento das ilhas 
foram admissíveis.

De todo o modo, essa existência de dois 
pesos e duas medidas não abona a favor do 
partido que ganhou as eleições em nome da 
reabilitação do orgulho nacional, sobretudo 
porque é cada vez mais evidente no comum 
das pessoas o sentimento, se não a consciência, 
daquilo em que viria a converter-se o arrogante 
slogan  Nôs terra ê pâ nôs povo: Nôs terra ê 
pâ nôs poco! 

DO PROCESSO HISTÓRICO

 

TAXAS DE CÂMBIO DO DIA 31-10-2007
País Moeda Unid. Compra Venda

CANADA CAD 1 80,046 80,187
SUÍCA CHF 100 6.576,204   6.588,980
DINAMARCA DKK 100 1.477,809 1.480,498
EUROPA EUR 1 110,265 110,265
INGLATERRA GBP 1 158,003 158,306
JAPAO JPY 100 66,598 66,725
NORUEGA NOK 100 1.426,773 1.429,463
SUECIA SEK 100 1.199,951 1.202,808
ESTADOS UNIDOS AMERICA USD 1 76,435 76,637
SENEGAL XOF 100 16,810 16,810
AFRICA DO SUL ZAR 1 11,515 11,717

BANCO DE CABO VERDE
     (www.bcv.cv)

TAXAS DE JURO
Data Tipo Taxa (%)

31-05-1999
26-02-2005
05-09-2003

Oficiais
Redesconto
Cedência de Liquidez
Absorção de Liquidez

8.5
7.5
1.0

26-10-2007 Mercado Monetário Interbancário 6,00
29-10-2007 Taxa Base Anual 3,45

Títulos da Dívida Pública
29-10-2007 Bilhetes de Tesouro - 91 dias 3,43
23-10-2007 Obrigações de Tesouro - 6 anos 5,49

MERCADO DE INTERVENÇÃO
Data Emissão Tipo Prazo (Dias) Taxa Montante

2007-10-25 TIM 182 4,500   300.000.000,00
2007-10-18 TIM 182 4,500   600.000.000,00
2007-10-29 TRM 14 4,000 400.000.000,00
2007-10-22 TRM 14 4,000 1.340.000.000,00
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“
Salvo alguma 

excepção, a avaliação 
que o MpD faz do 
desenvolvimento 
do país  é e será, 

enquanto o PAICV 
estiver no poder, 

eternamente 
negativa: por mais 
incontornável que 

seja a boa governação 
veri cada neste país 

desde 2001 a esta 
parte, reconhecida 

por todos aqueles que 
exercem a cidadania 

com seriedade...

”

Devido a certos comportamentos políticos 
que, provavelmente, só darão alguma trégua após 
as próximas eleições autárquicas, não resisto à 
tentação de iniciar este artigo com extractos do 
texto, com o título em epígrafe, que  z publicar 
neste jornal em 17/03/06:                              

 “Como optimista incorrigível, acredito 
que quando se chega à conclusão de que a 
insistência em ter um determinado compor-
tamento ou atitude considerados reprováveis, 
ao ponto de se tornar malquisto na socie-
dade, o melhor que há a fazer é mudar-se 
de conduta quanto antes. Para evitar que a 
persistência em agir de forma negativa se 
enraíze, tome conta do reflexo das pessoas 
criando perturbação na convivência com o 
próximo. 

Todavia, há sempre quem sinta prazer, 
por vezes de forma quase obsessiva, em ser 
apontado na sociedade como excepção à 
regra, como se agir inadequadamente fosse 
uma marca de distinção. Quando assim é, 
tudo o que se disser no sentido de ajudar a 
inverter a situação só contribui para atiçar 
tais comportamentos ”. 

Ao lidar-se, de boa-fé, com pessoas que 
têm o hábito de manipular situações sérias 
a seu bel-prazer e de forma negativa; que 
persistem em seguir uma linha de actuação 
reprovável na sociedade; que fazem letra 
morta das normas instituídas, fica-se, normal-
mente, na expectativa de que, tarde ou cedo 
acabem por cair em si, arrepiar caminhos e 
entrar nos eixos, até como forma de evitar 
que o ciclo vicioso em que vivem se torne 
prejudicial, não só para si como para a sua 
própria organização. 

Não me canso de repetir que, devido ao meu 
exagerado optimismo, sofro por vezes algumas 
frustrações. É óbvio que não posso me queixar 
pelo facto de estar sempre na expectativa de ver 
o MpD mudar a sua anacrónica forma de fazer 
política, esforçando-se para desempenhar o seu 
papel com a postura exigida a uma principal 
força de oposição. Ainda mais tratando-se de 
um eterno aspirante a regressar ao governo, o 
que é natural em democracia, embora o MpD 
tenha deixado o país em estado lastimoso na 
primeira vez em que foram escolhidos para 
governar. 

Infelizmente, a atitude dos ventoinhas tem 
vindo, sistemática e deliberadamente, a frustrar 
a expectativa da maioria dos cidadãos. Não só 
não conseguem assumir, com a devida postura 
política, o papel que lhes foi atribuído nas urnas 
duas vezes consecutivas, como procuram, a 
todo o custo, impor à sociedade a sua doentia 
e irreprimível vontade de distorcer a realidade, 
tendo em vista, simplesmente, o desejo de 
destruir por todos os meios o que de bom tem 
feito a actual governação, mesmo quando as 
provas são irrefutáveis. 

Aliás, é já um dado adquirido que para o 
MpD e os satélites que giram à sua volta (em 
especial os que actuam à socapa), o único 
aspecto que interessa assumir, publicamente, 
e sem a preocupação de mostrar qualquer 
recato, neste contexto em que as suas atitudes 
parecem atingir o limite do desespero, é a de 
tentar arrebatar as rédeas do poder a qualquer 
preço e, a partir daí, fazer tudo para evitar a 
alternância. 

Parece um paradoxo, mas na verdade há 
muita gente convencida de que é isso que os 
ventoinhas farão no dia em que reassumirem a 
governação! O que é que leva os altos respon-

sáveis desse partido a agirem como se fossem 
sonâmbulos a correr atrás de meninos traquinas, 
quem, segundo julgam, lhes foi arrebatado o 
seu mais precioso “brinquedo” no dia 14/01/01? 
São atitudes caricatas e aberrantes, que não 
se coadunam com a acção de políticos que se 
auto-cognominam de “pais da democracia em 
Cabo Verde”!    

Após cerca de dez semanas de ausência, 
constato, no meu regresso, que não houve 
melhoria nenhuma na forma de agir de alguns 
dos principais agentes políticos. Digo alguns, 
para fazer a devida destrinça e não meter o 
trigo e o joio no mesmo saco porque, pessoal-
mente, não acredito que todos os militantes e 
simpatizantes do MpD aprovem a forma como 
o seu partido actua na política e, em particular, 
na oposição.  

A bombástica notícia de que alguns altos 
dirigentes do PAICV, membros da AN, foram 
alvos de pirataria digital/informática e os 
conteúdos pirateados publicados em órgão de 
comunicação habitué, sem escrúpulo, como se 
fosse a coisa mais natural deste mundo, sur-
preendeu-me profundamente! Deverá estar, 
obviamente, a decorrer uma investigação 
para se apurar quem foram os autores de acto 
tão condenável. Porém, o que no meu ponto 
de vista é ainda mais escandaloso, foi o que 
se ouviu da boca do experiente Deputado 
Humberto Cardoso, que não se coibiu de 
declarar, com muita veemência, que uma vez 
que os assaltos foram feitos a equipamentos 
de figuras públicas, não há nisso crime ne-
nhum. Acentuou, ainda, que o que vale é o 
facto da população ter tomado conhecimento 
dos conteúdos violados! Como tal raciocínio 
brada aos céus, dispensa quaisquer comen-
tários da minha parte! 

Durante o debate sobre o estado da Justiça 
em Cabo Verde, alguns Deputados excede-
ram todos os limites do bom relacionamento 
cívico e institucional que deverá existir entre 
representantes do mais alto órgão de soberania 
nacional. No uso da palavra, os ventoinhas dei-
xaram, mais uma vez, transparecer o extremo 
desespero político em que vivem nesta fase de 
pré-campanha eleitoral. Deram sinais claros de 
grande nervosismo na procura de meios para 
derrubar o Ministro da Justiça (que só não 
expulsaram da sala do plenário porque não 
têm poder para tal!), não poupando sequer em 
adjectivos inquali cáveis para julgar e condenar 
de forma precipitada. Esse ponto da ordem dos 
trabalhos teve, como pano de fundo, aplausos, 
comentários, risos, uma autêntica palhaçada 
orquestrada pela bancada do MpD, para não 
perder o hábito. Nessa sessão plenária o discurso 
atingiu o nível mais rasteiro de sempre!

Por outro lado, convém realçar que o MpD 
tem, invariavelmente, feito uso da manhosa 
táctica de dois pesos e duas medidas para 
avaliar o desempenho dos Governos de JM 
Neves. Para as conquistas conseguidas graças à 
boa governação e que extravasam as fronteiras 
deste arquipélago e, por conseguinte, difícil de 
desmentir (seria vergonhoso negar o que está 
à vista de todos!), os ventoinhas procuram, de 
forma grosseira e despudorada, chamar a si 
os louros através da gasta lengalenga de que 
o mérito lhes pertence. Mas isso, não antes de 
“torcerem o nariz”. 

No actual contexto em que seria perverso 
tentar minimizar todo o esforço consentido 
para a consecução da Parceria Especial com 
a União Europeia; no momento em que Cabo 

Verde está em vias de ver esse desejo de todos 
os cabo-verdianos transformado em realidade, 
os ventoinhas assumem uma postura bastante 
curiosa. Depois de terem, inicialmente, “fran-
zido a testa”, incrédulos, quando o Primeiro-
Ministro JM Neves começou a dar os primeiros 
passos para o desencadear do processo; na hora 
em que a parceria está eminente (será uma das 
mais retumbantes vitórias da Nação cabo-ver-
diana), graças ao abnegado empenhamento dos 
actuais governantes, é só visto Jorge Santos a 
esmerar-se na assunção de protagonismo nesse 
processo, propalando, a todo tempo e em todos 
os cantos, que o acordo cambial com Portugal 
foi negociado pelo MpD. Só que já não se 
lembra que, devido à desastrosa governação, 
os ventoinhas acabaram por pôr o acordo em 
perigo!? Felizmente o mesmo acabou por ser  
salvo, em boa hora, com a vitória do PAICV 
nas eleições legislativas de 14/01/01.

Essa forma de actuar é uma das caracte-
rísticas intrínsecas do maior partido da opo-
sição. A tremenda confusão lançada por esse 
partido quando Cabo Verde foi contemplado, 
pela primeira vez, com o Milénio Challenge 
Account, foi um autêntico escândalo. O então 
líder, Agostinho Lopes, foi ao ponto de pro-
curar o Embaixador dos EUA para alertar os 
promotores do programa de que o Governo de 
JM Neves não tinha capacidade para desen-
volver um programa de tamanha envergadura, 
e muito menos de administrá-lo. É evidente 
que toda a tramóia/trapaça arquitectadas no 
sentido de pôr a Administração do país em 
causa, terá custado caro ao MpD nas urnas, 
nas eleições legislativas de 2006. O certo 
é que a inglória tentativa foi rapidamente 
contrariada pela realidade. Por fim foi o que 
se viu: quando os ventoinhas despertaram da 
sonolência e concluíram que a aplicação do 
programa MCA se tornara irreversível, foi só 
vê-los, afadigadíssimos, a procura de colher 
parte dos louros, i.e., que o programa mais 
não era senão o resultado (para esquecer!) 
da governação da década de 90!

Salvo alguma excepção, a avaliação que 
o MpD faz do desenvolvimento do país  é 
e será, enquanto o PAICV estiver no poder, 
eternamente negativa: por mais incontornável 
que seja a boa governação veri cada neste país 
desde 2001 a esta parte, reconhecida por todos 
aqueles que exercem a cidadania com serieda-
de, o MpD e os seus satélites estarão sempre 
na praça pública a manifestar o seu veemente 
desagrado; a bradarem que tudo está mal; que 
nada funciona; a pedir a cabeça de tudo e todos, 
dando a impressão de que, mesmo estando a 
lutar para assumir o poder, prefeririam receber 
o país (no dia em que reunirem as condições!) 
em estado caótico, única fórmula que o MpD 
tem para se igualar ao PAICV em matéria de 
desmandos. Isso, infelizmente, não me parece 
possível!  

As vitórias e conquistas dos países são, 
indiscutivelmente, dos seus povos, mas os 
grandes desígnios e as ocasiões não acontecem 
por acaso! Senão vejamos: a) Quem organizou 
e dirigiu a luta de libertação nacional? b) Quem 
fez a abertura ao pluripartidarismo rumo à 
democracia? c) Que Governo preencheu os 
quesitos, entre os quais o da boa governação, 
que propiciou a atribuição do programa MCA 
ao País? E que dizer da graduação de Cabo 
Verde a PDM? E a Parceria Especial com a 
EU? Será que tais desígnios acontece(ra)m, 
com o PAIGC/CV por obra do acaso?O

pi
ni

ão

ANTÓNIO NEVES

DE COMO NÃO SE DEVE ACTUAR 
EM DEMOCRACIA 2   
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“
Receberia de bom grado 
a notícia de que a União 

Europeia vai disponibilizar 
recursos, para o orçamento 

do estado de Cabo 
Verde, a modos de se 

poder investir em (1) um 
programa de atracção de 

investimentos na indústria 
para exportação; (2) no 

reforço da competitividade 
das empresas nacionais 

que apostem na indústria; 
(3) na quali cação da nossa 

mão-de-obra...

”

ANTÓNIO LUDJERO CORREIA

Você sabe o que é caviar? 
Não sei, nunca vi, só ouço falar. 
Caviar é comida de rico, 
De quem tem bala na agulha. 
Lá em casa é mais arroz, feijão e 

torresmo

Se lerem estas estrofes a um ritmo 
tipo samba-pagode, vão ver que soa bem. 
Muito animado. Para os entendedores está 
claro que se trata de uma música gravada 
por esse monstro sagrado do samba que 
é ZECA PAGODINHO, nascido Jessé 
da Silva Filho.

Ainda hoje, para muita gente em 
Cabo Verde, a parceria especial União 
Europeia/Cabo Verde está que nem o 
caviar para o compositor da modinha 
cantada acima: NÃO SEI, NUNCA VI, 
SÓ OUÇO FALAR. 

Compreende-se que o segredo seja a 
alma do negócio. Tudo bem. 

Mas o segredo demasiado bem guarda-
do pode-se perder. Pelo que se pôde ler da 
queixa amarga registada pela agência Lusa, 
depreende-se que nem Pedro Pires, nem 
Aristides Lima sabem a letra da canção. 

Que Cristina Fontes não sabe, ou sabe 
muito pouco,  cou patente na comunica-
ção que fez ao país. Inocêncio e Basílio 
saberão alguma coisa? De José Maria 
Neves se sabe que conhece a música, de 
o ouvirmos trauteá-la. Conhecerá a letra? 
Haverá, mesmo, uma letra?

Pode até acontecer que ainda não haja 
letra para a música. Os compositores, 
dependendo do momento e da inspiração, 
ora compõem uma bela melodia, depois 
casam com um poema que vem do fundo 
da alma; ora têm uma letra que só mais 
tarde é musicada. No caso da parceria 
especial UE/CV pode bem dar-se o 
caso de haver melodia (que encantou 
o Primeiro-ministro de Cabo Verde) 
e está-se a dois passos de se ter uma 
letra a condizer (com os insubstituíveis 
contributos do Parlamento Europeu e 
do Conselho Europeu para os Assuntos 
Gerais e Relações Exteriores).  

Mas seja qual for a letra, o importante 
é que, apesar dos pesares, Cabo Verde não 
perca. Ganhar não é, do meu ponto de 
vista, o mais importante. Tratando-se de 
uma parceria, o importante mesmo é que 
ambas as partes  quem de coluna erecta, 
se olhem olhos nos olhos e, sobretudo, 
que haja respeito mútuo. Que parceria é 
isso mesmo: duas partes, com vantagens 
recíprocas, obrigações negociadas e 
dignidade qb. 

Mas neste Cabo Verde, terra de 
poetas e músicos, ninguém se aventura 
a improvisar uma letrinha para a gente 
seguir cantando, até que o segredo nos 
seja desvendado? Vamos lá!

Eu, que sou mais tipo prosador bár-
baro, vou ensaiar um rap, embora tenha 
quase a certeza que a música que segue 
encantando Neves, Barroso, Sócrates e, 
why not?, Fontes, deva ser uma valsa 
vienense.

Eu vou querer que os produtos ori-
ginários de Cabo Verde, ou com valor 
acrescentado em solo cabo-verdiano, 
continuem a ver franqueadas as portas 
da Europa sem qualquer tipo de restrição 
e em completa exoneração de impostos 
de porta (apesar do aviso atempado de 
que, ainda nesta primeira década do 
novo milénio, cessariam os benefícios 
sem reciprocidade, o que, traduzido por 
miúdos, signi ca que a UE só vai aceitar 
importações em exoneração de taxas 
da parte de quem aceite, no respectivo 
território, importações de produtos ori-
ginários da Europa com exoneração de 
taxas). Isso já dava letra que, por si só, 
seria música para muitos bons ouvidos. 
Melómanos ou não. 

Vou querer que a União Europeia 
participe activamente no policiamento 
da grande praça off shore localizada a 
Norte da ilha de Santo Antão (e onde 
ganha corpo tudo quanto os manuais 
tipi cam como crime transnacional) 
e colabore connosco na realização da 
soberania sobre toda a nossa ZEE (Zona 
Económica Exclusiva). De momento, 
diga-se o que se disser, a nossa soberania, 
com as limitações impostas aos pequenos 
países pobres e insulares, só se exerce 
sobre os 4.033 Km2 distribuídos pelas 
ilhas e pelos ilhéus. Era a oportunidade 
para um efectivo alargamento do nosso 
território e para preservação das riquezas 
que, eventualmente, aí existam.

Receberia de bom grado a notícia de 
que a União Europeia vai disponibilizar 
recursos, para o orçamento do estado 
de Cabo Verde, a modos de se poder 
investir em (1) um programa de atracção 
de investimentos na indústria para expor-
tação; (2) no reforço da competitividade 
das empresas nacionais que apostem na 
indústria; (3) na quali cação da nossa 
mão-de-obra; (4) no reforço do controlo 
das nossas fronteiras marítimas e aéreas, 
arvorando-as em linhas avançadas de 
defesa das fronteiras mediterrânicas da 
Europa; (5) na criação, en m, de um 

ambiente que desencoraje seja os nacio-
nais de embarcarem na aventura de uma 
emigração não desejada pela Europa, 
seja a utilização destas ilhas como base 
de assalto à tranquilidade dos europeus, 
seja ainda a utilização deste porta-aviões 
estacionado no Atlântico médio como 
hub para o fornecimento de drogas aos 
dealers operando na Europa.

Eu me daria por satisfeito com este 
rap. Mas é claro que se nos dessem 
garantias efectivas de manutenção do 
acordo cambial (apenas à condição 
de respeitarmos os critérios de con-
vergência de Maastricht); se garan-
tisse dispensa de vistos de entrada aos 
nossos empresários, aos altos quadros 
das empresas e da Administração do 
Estado, em missão de serviço ou em 
férias (exigindo, neste particular, a 
necessária reciprocidade); se conce-
dessem aos nossos estudantes o direito 
de trabalharem, em part-time, a modos 
de poderem melhorar a qualidade de 
vida que têm longe da família; se se 
dispusessem a nos ajudar (com o know-
how adquirido na construção europeia) 
a fazer funcionar a CEDEAO; seria ouro 
sobre azul. E, sem receio de exagerar, 
iria mais longe do que José Maria Neves. 
A parceria especial UE/CV seria muito 
mais do que um mero facto histórico: se-
ria um verdadeiro marco histórico. Nas 
relações Cabo Verde/União Europeia, 
nas relações Europa/África, no sonho 
(não sei de quem, mas não interessa) 
da reconstrução do continente Euro-
Africano, referenciado nos manuais de 
Geogra a da 3ª classe dos meus tempos 
de primária.

Seria um belíssimo acordo. Uma 
extraordinária parceria.

Mas será isso que vamos ter? Vamos 
ter mais do que isso? Não sei. Mas não 
é proibido sonhar e, vamos e venhamos, 
sonhar é preciso!

PARCERIA ESPECIAL UE/CV
“Deus quer, o homem sonha e a obra nasce.”         Fernando Pessoa

TOTOLOTO
Números Extraídos: 26 - 35 - 37 - 45 - 46 - 49

1.° Prémio........1.381.198,50................0…….. (JACKPOT)
2.° Prémio........303.842,60 ..................13....….23.372
3.° Prémio........455.763,90...................192.......2.373

Número Premiado: 977523
1.° Prémio.........7.688.384,50...........0..........(JACKPOT) 
2.° Prémio..........166.699,80..............0…......(JACKPOT)     
3.° Prémio.........134.872,65...............3...........44.957
4.° Prémio.........224.787,75..............38..........5.915

Previsão para esta semana (Concurso nº 44 de 04-11-07)

2 200 000$00
Pode ser esta a semana da sua sorte. jogue! 

SECTOR DO LOTO
Concurso Nº2007/43 de 28 de Outubro de 2007

TOTOLOTO JOKER

 

JOKER

8 200 000$00
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O primeiro-ministro, José Maria Neves, falou dos 
progressos que Cabo Verde conseguiu até hoje, e 
realçou a importância deste aeroporto como pro-
motor do dinamismo turístico, económico, social 

e cultural. José Maria Neves está convicto de que, 
a partir de agora, Boa Vista terá mais hotéis, mais 
actividades de restauração, mais transportes aére-
os e marítimos, mais música e cultura, mais arte-

sanato, mais agricultura e pecuária.

A construção do Aeroporto Internacional da Boa Vista foi 
uma boa decisão, que, nota o presidente do Conselho de Ad-
ministração da ASA, Mário Paixão, deve ser entendida “como a 
opção pelo melhor cenário de desenvolvimento a longo prazo, 
em termos de capacidade e impacto ambiental”.  O AIBV, 
salienta, vai contribuir para a aceleração dos investimentos 
turísticos nesta ilha, dinamizar a economia local e “tornar mais 
rico e diversi cado o destino cabo-verdiano”.

Além disso, o AIBV terá um papel importante na 
atracção de indústrias e vai de certeza contribuir para a 
criação de novos postos de trabalho. Conforme realça 
Paixão, os estudos feitos pela ASA apontam para a criação, 
até 2010, de cerca de mil empregos directos e indirectos, 

induzidos pelo aeroporto. E isso terá, naturalmente, “um 
impacto positivo nas condições de vida dos boavistenses e 
dos cabo-verdianos”, a rma o PCA da ASA, o homem que 
tornou realidade o aeroporto da Boa Vista, concretizando o    
sonho dos boavistenses.

Mário Paixão falou do trabalho “árduo” que foi construir 
o AIBV e do processo da sua certi cação e reconheceu o 
esforço de todas as entidades estatais, municipais, públicas 
e privadas. Salientou o “engajamento de todos, desde os 
funcionários da ASA aos trabalhadores da obra, que “tiveram 
um papel decisivo na concretização do projecto”.

A Semana felicita este que foi o grande artí ce deste 
novo aeroporto.
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Este 31 de Outubro, disse por seu turno o 
edil José Pinto Almeida,  cará um momento 
sublime para a população local. É um dia tam-
bém marcado pelo clima de paz entre a CMBV 
e a Sociedade de Desenvolvimento Turístico 
Integrado de Boavista e Maio, SDTIBM, enti-
dade que tem a seu cargo, como o nome indica, 
o desabrochar do turismo na ilha. É um “dia em 
que as nossas esperanças se reforçaram, pois o 
aeroporto internacional é um sonho de várias 
gerações, um sinal de morabeza”, anunciou 
Pinto Almeida. “Com tudo isso acreditamos, 
sim, que Boa Vista já manché”.

Por sua vez Pedro Cudell, presidente do 
Banco Espírito Santo, principal financiador 
do projecto, realçou a internacionalização 
de Cabo Verde e a nova oportunidade que 
o AIBV vai trazer para o nosso país, a 
oportunidade de criar mais riquezas “ca-
pazes de proporcionar o bem-estar das 
populações deste arquipélago”. Cudell 
falou dos projectos financiados pelo BES e 
demonstrou a sua total disponibilidade em 
apoiar novos investimentos que levantam 
bem alto o nome do país. 

Uma fortaleza ergue-se no meio das 
dunas brancas e imponentemente suave 
envolve em si os sonhos há muito almejados 
pelo povo da Boa Vista. É assim o novo 
Aeroporto Internacional da Boa Vista, que 
foi inaugurado na quarta-feira, 31, reunindo 
as autoridades do país e a população numa 
festa que fez a ilha regressar à sua vocação 
do passado, a de centro decisório e capital 
deste arquipélago. 

Nesse  nal de manhã do último dia de 
Outubro, a sala de embarque do Aeroporto 
da Praia para o voo inaugural a bordo do 
Boeing 757 da TACV, o B.Leza, estava 
repleta de convidados ilustres e privile-
giados, pois, seriam os primeiros a aterrar 
na nova infra-estrutura aeroportuária do 
país. A  la para assinar o livro dos que iam 
registar esses estreantes para a posteridade 
era longa; a nal, todos queriam inscrever o 
seu nome nesse marco da história moderna 
de Cabo Verde. 

Naquele imenso avião havia muitas 
caras conhecidas: políticos, autoridades 

policiais, homens da praça  nanceira, per-
sonalidades culturais e corpo diplomático. O 
voo durou cerca de 40 minutos, aumentando 
as expectativas e a ansiedade nos convida-
dos, que primeiro sobrevoaram o Sal e lá de 
cima viram as belas praias de Santa Maria 
e o seu cosmopolita aeroporto. 

Minutos mais tarde aparecia a ilha de 
lembranças paradisíacas, redonda, plana 
e branca. Planando sobre a Boa Vista, 
as cabeças rodam inquietas ora para a 
esquerda, ora para a direita, para tentar 
vislumbrar a tão anunciada obra. E eis 
que surge o novíssimo aeroporto da Boa 
Vista como uma fortaleza árabe no meio 
de um deserto. Perfeitamente integrado 
na paisagem de dunas brancas que o 
envolvem, o aeroporto foge da imagem 
colectiva que surge na mente de todos 
quando se fala de aeroportos: terminais 
de correrias e stresses. 

Do ar víamos um aglomerado de fatos 
e gravatas – os membros do governo e as 
autoridades da ilha assistiam ao aterrar 
daquele voo. Descendo as escadas do avião, 
o ambiente era de festa e alegria para todos. 
Estávamos, en m, a concretizar um sonho 
dos muitos sonhos deste país. Palmas dentro 
do avião, palmas fora do avião. Palmas, pal-
mas, palmas, porque Cabo Verde merece. 

Caminhando directamente para o pa-
lanque dos discursos, descortinámos o ar 
festivo, as autoridades alinhadas, convida-
dos sentados e povo atento, a lançar olhares 
curiosos sobre tanta gente importante, 
começaram as palavras pomposas da oca-
sião. Primeiro falou Mário Paixão, o PCA 
da ASA, depois o  nanciador do projecto, 
Pedro Cudell, do BES, que passou a palavra 
a José Pinto Almeida, edil local. José Maria 
Neves fechou a sessão para proclamar o 
AIBV como uma infra-estrutura moderna 
que deve ser o orgulho de todos os cabo-
verdianos. 

Seguiram-se água benta e orações do 
Bispo do Barlavento, D. Arlindo Furtado, 
que baptizou o novo aeroporto. As porta-
das de ferro decoradas com a mascote de 
tartarugas marinhas abriram-se para deixar 

ilustres, conhecidos e desconhecidos, pas-
searem pela nova coqueluche da ilha. 

A sala de embarque é uma pracinha de 
banquinhos de madeira que ladeiam um 
lago de criação das tartarugas. Os balcões 
de check-in assemelham-se a lojas de 
gelados e o tecto que abriga o local é feito 
de panos claros que lembram as enormes 
tendas do deserto do Sahaara, tão perto e 
tão longe daqui. 

A população migrou por um dia para o 
aeroporto. Estavam lá todos: velhos, crian-
ças, mulheres, homens e jovens. Ninguém 
quis faltar ao grande acontecimento. Vieram 
de todos os cantos da ilha, de João Galego, 
Fundo das Figueiras, Cabeça dos Tarafes, 
Estância de Baixo, Povoação Velha, Bofa-
reira, Espingueira, Curral Velho, Ervatão, 
As Gatas, Santa Mónica. Onde havia viv-
alma, ela tomou o caminho do Rabil. Para 
conhecer o novo Aeroporto Internacional da 
Boa Vista. Todos queriam ver,  nalmente, 
um grande sonho dos cabo-verdianos, em 
especial dos boavistenses, a ser realizado. 
Todos queriam presenciar e participar no 
acto mais esperado nos últimos tempos 
pelos boavistenses. E os mais sortudos 
puderam ainda entrar no avião e ver pela 
primeira vez a sua ilha lá do céu. 

Para lá dos discursos o ciais, o povo 
estava satisfeito, feliz pelo despontar de 
novas oportunidades na Boa Vista. Isa-
bel, de 43 anos, já descortinou ali novos 
negócios. O cesto quase vazio de maçãs 
demonstra que a venda correu bem durante 
a inauguração do aeroporto. “Queria vir ver 

a festa, aproveitei e trouxe o meu cesto de 
maçãs para fazer algum dinheiro. Já pensei 
em mudar-me da vila para cá, mas não sei 
se autorizam. Se me deixarem venho vender 
para o aeroporto”, con dencia. 

Oportunidades de negócio e novas opções 
de emprego são novos sonhos a germinar na 
mente dos boavistenses. Maria de Lurdes, 48 
anos, trabalha em casas particulares como do-
méstica e vê o futuro com optimismo. A  lha 
é uma das que  caram desempregadas com o 
fecho de alguns hotéis, que se desculpavam 
com a falta de um aeroporto para encerrar as 
portas. “Agora já pode arranjar trabalho!”, 
anuncia, feliz.  

Elida, de 21 anos, parte nos próximos 
dias daquela pista de 2100 metros para es-
tudar Turismo na Bolívia. Vai lá estar quatro 
anos e confessa, esperançada, que no seu 
regresso quer encontrar Boa Vista mais de-
senvolvida, mas pela positiva. Preocupa-a o 
desenvolvimento negativo, com o aumento 
de problemas de droga ou o aparecer do 
turismo sexual. 

Um ancião de 87 anos, António San-
tiago, aproxima-se e exclama que nunca 
imaginou ver tal obra na ilha onde nasceu e 
da qual nunca saiu. “Nunca nu pensa!”. Mas 
já é uma realidade. E nós que viemos de fora 
a nova fortaleza da Boa Vista traz-nos paz 
porque acciona-se um chip do nosso cére-
bro que nos envia a informação: “Chegou 
às dunas de morabeza, relaxe, descanse e 
aproveite este pedacinho de céu”. 

Por: Catarina Abreu 

A Fortaleza

21 milhões de Euros 
é quanto custou o Aerporto Internacional da 
Boa Vista

              da
     Boa Vista
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Voos charter directos da Europa
O turismo na Boa Vista vai ganhar um 
novo incremento com a abertura do Aero-
porto Internacional da ilha. Os voos charter 
semanais entre Boa Vista e Europa vão 
aumentar signi cativamente o número de 
turistas que demandam a ilha. Até ao  m 
do ano os empreendimentos hoteleiros con-
tam aumentar o  uxo de clientes em mais 
de 70%. Novas estratégias já estão a ser 
traçadas, para que mais pessoas venham a 
conhecer a ilha das dunas. Em todos, inves-
tidores população, Câmara, uma certeza: a 
de que já na próxima época alta os hotéis 
 carão lotados.
A ASA espera receber voos charter 
semanais nos primeiros meses, um de 
Londres e dois da Itália. As companhias 
aéreas Livingstone, da Itália, e Astraeus, 
da Inglaterra, vão garantir essas ligações. 
Os primeiros voos começam a operar 
a partir de Dezembro, uma das épocas 
em que há maior procura pelas ilhas de 
Cabo Verde.
As perspectivas são boas também para os 
hotéis. Com esses charter, esperam um au-
mento signi cativo do  uxo de turistas para 
Boa Vista. O Venta Club, que deve reabrir 
as portas em breve, perspectiva hospedar 
entre 650 a 700 pessoas, vindas de Itália e 
Inglaterra. Na época alta, o número deve 
elevar-se para 900, que é a capacidade 
máxima desta unidade. Já o Marine Club, 
que actualmente recebe entre 30 e 40 
pessoas por semana  espera aumentar esse 
número para cerca de 100 pessoas a partir 
de Dezembro. Mas nos meses de Julho, 
Agosto e Setembro, o número de entradas 
deve duplicar. 

Num futuro já próximo, a entrada em 
funcionamento do Hotel Rio Caramboa, 
cujas obras devem arrancar em 2008 e 
que terá capacidade para hospedar 2000 
pessoas, os números disparam para os 
três dígitos e Boa Vista passa a contar aos 
milhares o seus turistas. Daqui a 15 a 20 
anos as projecções apontam cerca de 32 mil 
turistas por semana, segundo a Sociedade 
de Desenvolvimento Turístico das ilhas 
da Boa Vista e do Maio. Até lá, a ilha terá 
cerca de 95 mil habitantes.
Maugrado todo esse optimismo, há quem 
acredite que o aeroporto não irá resolver, 
pelo menos nos primeiros tempos, todos 
os problemas de que a ilha ainda padece e 
que andam no sentido contrário ao turismo. 
Porque para aumentar ainda mais a procura 
por esta ilha, que muito tem a oferecer, é 
preciso investir nas infra-estruturas de base. 
Por outro lado, segundo os responsáveis de 
alguns hotéis, o binómio qualidade-serviço 
vai também depender muito dos bolsos dos 
turistas, “porque o mercado europeu está 
muito fraco nos últimos meses”.

900 mil passageiros até 2018
O número de passageiros a desembarcar 
no Aeroporto Internacional da Boa Vista 
em voos com origem no exterior deve 
ultrapassar os 1500 por dia, nos próximos 
meses. A previsão num cenário moderado 
é de atingir 900 mil passageiros até 2018. 
O AIBV tem capacidade para receber 250 
passageiros por hora.
O grande movimento que se espera no 
novo terminal de desembarque irá dever-se 
sobretudo ao charter, para o qual o AIBV 
foi projectado. E esse “espectacular” trá-

fego de pessoas irá aumentar ainda mais, à 
medida desenvolvimento turístico.
E quando o AIBV começar a receber voos 
nocturnos, mais pessoas desembarcarão na 
ilha das dunas. Nesta fase inicial, o AIBV 
só terá voos diurnos, porque a pista não é 
iluminada. O aeroporto estará a funcionar 
das 8 às 18 horas.
Até 2018 a ASA perpectiva um movimento 
de 900 mil passageiros, vindos sobretudo 
da Europa. Ao longo dos tempos, realça o 
presidente do Conselho de Administração 
da ASA, Mário Paixão, o aeroporto terá que 
se adequar às novas demandas.

Novas oportunidades de negócios
Que o AIBV será determinante para o 
desenvolvimento económico da Boa Vista 
e de Cabo Verde toda a gente sabe. O que 
muitos nem imaginam é que esta infra-
estrutura, além de dar nova dinâmica ao 
turismo local, irá trazer novas esperanças 
aos jovens empreendedores. São novas 
oportunidades de negócios para a juventude 
e até para os que têm menos posse.
Com o aeroporto em funcionamento e com 
o grande  uxo de turistas que esta infra-
estrutura irá incrementar na ilha, novas 
empresas – pequenas e médias – irão surgir 
nos próximos meses em diversas áreas, que 
vaõ desde o comércio, rent-a-car, restaura-
ção, imobiliário, catering, até aos ramos de 
horticultura, transporte público, criação de 
gado, entre outros.
São negócios que, segundo o presidente 
da SDTIBM, João Serra, vão surgir para 
alimentar o mercado turístico da ilha. Para 
que o turismo seja sustentável e de boa qua-
lidade  “deve haver de tudo um pouco. Não 

se faz um turismo só com infra-estruturas 
turistico-imobiliárias”, lembra.
O Aeroporto Internacional da Boa Vista, 
segundo Serra, representa a grande espe-
rança para o povo da Boa Vista, sobretudo 
os jovens, que até agora não têm tido 
muitas oportunidades. Além disso vai 
“impulsionar a criatividade e o empreen-
dedorismo”.

AIBV trará 3,5 biliões de euros 
em investimentos
A SDTBM tem na gaveta mais de três 
dezenas de projectos de investimentos 
turístico-imobiliário para Boa Vista, todos 
eles a aguardar a abertura do Aeroporto 
Internacional para serem aprovados. Esses 
investimentos estão orçados em cerca de 
3,5 biliões de euros e, estima-se, vão em-
pregar 18 mil pessoas directamente  e 50 
mil indirectamente.
Os projectos foram apresentados à luz 
do que o AIBV poderá representar para o 
desenvolvimento do turismo na ilha das 
dunas, garante João Serra. Neste momento, 
realça, a Boa Vista tem muito mais deman-
da do que o Maio. E mais: “Há mais pro-
cura dos terrenos existentes nas ZDTI’s”. 
Tudo por causa do Aeroporto Internacional 
e pela potencialidade turística da ilha.
De acordo com João Serra, a SDTIBM 
já tem em análise mais 30 projectos de 
investimentos para Boa Vista. É claro, 
salienta, nem todos serão implementados, 
mas os que forem seleccionados “terão de 
certeza mais impacto na economia e na 
vida do povo desta ilha”. Até porque são 
3,5 biliões de euros e mais de 60 mil postos 
de trabalho em jogo.

A arquitectura do AIBV assenta no seu meio envolvente e cria uma harmonia com a paisagem e as gentes da ilha. Para ornamentação do edifício foi usado a pedra branca matéria prima 
encontrada nos jazigos de argila da Boa Vista. A tartaruga marinha é a mascote do aeroporto e vai estar sossegadinha no seu lago, bem no centro do novo terminal de passageiros… para cres-

cer sã e salva até o dia em que voltará ao mar de todas as esperanças. Bem hajam os arquitectos: o italiano Hans Fischer e o inglês Richard Brosch.

Depois de cumpridas as formalidades o ciais e religiosas, com a benção do Sr. Bispo a proteger o aeroporto dos maus espiritos, a festa de inauguração continuou com o sarau cultural. E como não deve   
palanque dos discursos transformou-se à noite em palco e por lá passaram artistas locais e não só, para animar uma multidão ansiosa para ver Boa Vista crescer. Noel Fortes e grupo Djalunga, Tio Lino, Bau 

e provaram, durante toda a noite, que o progresso de uma ilha e de um país se faz também com muita música, um previlégio que Cabo Verde tem para dar e vernder.   
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Germana de Monquito é a funcionária mais antiga do Aero-
porto da Boa Vista. Em 1963 foi convidada para ser empregada 
de bar e servir os (poucos) passageiros que visitavam a ilha. A 23 
de Junho de 2006 rompeu, com desagrado, o ciclo de vida que 
devotou ao aeroporto da Boa Vista. Hoje com 75 anos, Germana 
recorda com orgulho os 43 anos que trabalhou numa das institu-
ições, até então, mais importantes da Boa Vista. Com dois  lhos 
de cientes, fala com mágoa da forma como mandaram fechar o 
seu bar, mas quando o assunto é o novo Aeroporto Internacional, 
ela ilumina-se e com voz emocionada diz, “ nalmente cumpre-se 
o grande sonho dos boavistenses””.

Quem não conhece Germana de Monquito? Na ilha da Boa 
Vista é só chegar e perguntar que toda a gente logo sabe quem 
é: “ah, aquela senhora alegre do Rabil, que trabalhava no 
bar do aeroporto, que fazia os passageiros rirem com as suas 
anedotas, que passava o dia todo a cantarolar, que sorria sem-
pre que cada cliente assomava à porta, que tirava fotogra as 
com os turistas”, contam todos a história de vida desta mulher 
que nunca se conformou com a vidinha triste e sem futuro da 
sua ilha e cedo se rebelou contra o que todos chamavam “sina 
ingrote de Bubista”. 

Até os miúdos aprenderam a conhecer a estória desta mulher 
de Rabil,  lha de uma das  guras mais emblemáticas da ilha, 
Monquito, e que saiu de uma casa que todos conhecem de cor 
na Boa Vista. Casa de Monquito, Casa de Picapadas, de festa, de 
alegria, de comida farta, onde todo o mundo encontra conforto e 
“passa-sabe”. Pois é a estória de vida de Monquito é contada pela 
própria Germana e pelos mais velhos a todos os jovens e crianças 
da ilha. Dona Germana nasceu no Rabil, onde vive até hoje.

Em 1963 Germana de Monquito foi convidada pelo Co-
mandante Melo para trabalhar no aeroporto da Boa Vista como 
funcionária. Na altura, tinha 32 anos. Mas, mesmo assim, o 
comandante foi falar com seu pai, Monquito, que a autorizou 
a trabalhar. Começava, a partir daí, uma vida de sonhos, de 
muita alegria e divertimento. A nal, não era “qualquer uma” 
que tinha essa oportunidade de trabalhar numa das instituições 
mais importantes da ilha e de todo o país.

Dona Germana começou apenas com um frigorífico a 
petróleo, oferecido pelo comandante Melo. Na época ela não 
tinha autorização para vender bebidas alcoólicas. Só vendia su-
mos, café, leite e biscoitos aos passageiros. Vivia-se no período 
colonial. O aeroporto, conta Dona Germana, era apenas uma 
casa, só com dois bancos, um pequeno balcão, onde se fazia o 
check-in, e um carrinho para bagagens. O avião(zinho), que de-
sembarcava na Boa Vista duas vezes por semana, só tinha capa-

cidade para transportar oito passageiros. Naquela altura, lembra, 
não havia italianos. Só havia cabo-verdianos e portugueses. Os 
alemães e ingleses só apareciam de vez em quando.

Depois da independência em 1975, Dona Germana alargou 
o negócio. Agora já podia vender bebidas alcoólicas. O movi-
mento melhorara, os voos passaram a ser três vezes por semana. 
Segundo conta, depois de 75, muitos emigrantes começaram 
a vir de férias para visitar a família. A independência “trouxe 
mais ousadia para as nossas gentes que estavam na terra longe 
e vieram em peso para sentir que a liberdade chegara mesmo”. 
Começa assim uma nova era para Cabo Verde e para a ASA e 
uma nova esperança para o desenvolvimento económico das 
ilhas. E Boa Vista não  cou para trás. Além de turistas passou a 
ser atractiva também para os novos que foram para longe tentar 
uma vida melhor.

Muitos anos se passaram, mas a simpática menina do bar, 
já mulher madura, continuava a ser a alegria de todos. Depois 
de 43 anos a contar estórias e anedotas para fazer rir os pas-
sageiros, a cantar as mornas de “bubista” para distraí-los, tirar 
fotogra as com os turistas para dar um toque às imagens que 
levavam para os seus países, foi informada que tinha de fechar 
o bar, pois o velho aeroporto ia dar lugar ao novo Aeroporto 
Internacional da Boa Vista. Com dois  lhos de cientes, Dona 
Germana de nho Monquito desta vez não soube trocar as voltas 
à realidade, pensava como iria sobreviver para cuidar dos seus 
“meninos”. Com uma certa mágoa, a rma que não queria sair 
de lá e que deveriam reconhecer a sua vida inteira de dedicação 
ao aeroporto. “Era o mínimo que poderiam fazer. Dei tudo o que 
tinha para dar ali”, realça. Depois da nossa entrevista, o director 
do AIBV, Lima Barber, prometeu à Dona Germana um espaço 
comercial no novo terminal e um passe-livre para visitar o local 
sempre que quiser.

Quando questionada sobre a importância do Aeroporto 
Internacional, Dona Germana responde sem pestanejar. “É um 
grande sonho que a Boa Vista está a realizar. Não tenho dúvidas, 
muitos sairão a ganhar. Mas eu agora, nesta altura da vida, com 
as minhas dores nas pernas não tirarei muito proveito disso tudo. 
Para mim resta a felicidade de saber que outras pessoas poderão 
viver o que eu vivi durante a maior parte da minha vida dentro 
de um aeroporto. Quem sabe daqui a 43 anos estarão aqui a falar 
sobre estas mesmas coisas. Só que com uma Boa Vista muito 
mais desenvolvida”. Bem haja.

SF

Um aeroporto amigo do ambiente
No centro do novo terminal de passageiros 
já se pode ver o largo: onde serão criadas 
tartarugas marinhas, símbolo do AIBV. 
Esta será uma das principais actracções 
desta infra-estrutura que se apresenta como 
a chave do desenvolvimento da Boa Vista. 
A ASA vai trabalhar em coordenação com 
a Natura 2000, uma ONG que trabalha 
na protecção desta espécie na praia de 
Ervatão.
A água já está no lago, e as tartaruguinhas 
também. Estes animais bebés vão estar 
a cargo dos membros da Natura 2000. E 
mesmo com toda essa exposição pública, os 
repteizinhos estarão protegidos até ao dia 
em que, atingindo a idade da reprodução, 
serão devolvidos ao mar. Esse projecto é 
mais uma prova, segundo Mário Paixão, 
de que o aeroporto foi projectado pensan-
do na protecção e na preservação do meio 
ambiente.
No novo terminal, além das duas salas de 
embarque e desembarque para voos nacio-
nais e internacionais, há vários serviços 
para facilitar a vida ao viajante: freeshops, 
escritórios, uma praça de alimentação, es-
paços comerciais para restaurantes, bares, 
esplanadas, agências de viagens, lojas que 
vendem desde de artesanato a cosméticos. 
Destaque-se ainda a pista com a extensão 
de 2100m de comprimento e 45m de lar-
gura, sem esquecer a plataforma de esta-
cionamento, possui três stands – que dois 
para grandes aeronaves e um para aviões 
de pequeno porte.

Texto: Sílvia Frederico
Fotos: Eneias Rodrigues

Germana Brito
      43 anos43 anos

ao serviço do Aeroporto da Boa Vista

faltar, a música deu mais brilho a este dia especial. O 
e Voginha, Ferro Gaita e Tito Paris subiram ao palco 
bbbbbbbbbbbb
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A beleza toma conta da cidade da 
Praia hoje. Sim, hoje vai acontecer o 
concurso Miss Cabo Verde 2007, no 
Ginmodesportivo Vavá Duarte. Sob 
o lema “Contributo da Mulher Cabo-
verdiana ao Desenvolvimento do 
Turismo”, 18 candidatas - de todas as 
ilhas e da diáspora - disputam o título 
que Suzileni Costa, da ilha de Santigo, 
guarda desde o ano passado. 

Um dos prémios para a vencedora 
será a participação no Miss CEDEAO 
2007. De acordo com a promotora 
do evento, Eloisa Morais, da agência 
Capital Modell, a noite vai ser de muito 
glamour, seriedade e respeito.

É logo mais, às 22h, a grande 
noite de todas as ansiedades e de 
todas as expectativas para as 18 
participantes do Miss Cabo Verde 
2007. E espera-se casa cheia, para 
eleger uma digna representante 
da beleza cabo-verdiana. Figurar 
como o símbolo da beleza crioula 
é o sonho compartilhado por todas 
as candidatas. Santiago, Sal, São 
Vicente, Santo Antão, São Nicolau, 
Boa Vista, Fogo, Brava e Maio  estarão 
representadas pelas suas Misses e 
Primeiras-Damas. Juntam-se a estas 
as Misses das comunidades cabo-
verdianas de Portugal, Senegal e 
Holanda.

A música e a dança também 
vão marcar presença no evento. 
Artistas nacionais, como Tó Alves, 
Ló & Sandro, e o são-tomense Juka, 
prometem fazer a festa. “Este ano 
optamos por uma noite tradicional. 
O público vai ouvir e dançar desde 
a morna e o batuque ao zouk love 
numa mesma noite”; afirma Eloisa 
Morais. 

O júri é composto por profissionais 
da área de comunicação social, 
estética e a beleza, moda, artistas 
plásticos e agentes da cultura. São 
eles que terão a difícil tarefa de 
julgar a beleza das cadidatas, fazê-la 
conjugar com postura,cultura geral, 
outros, para fisgar a beleza mais 
autêntica de Cabo Verde. 

Cabo Verde escolhe 
a sua nova MissMiss

Miss Santiago 2007

Miss Fogo 2007

Miss Sal 2007

Miss São Nicolau 2007

Miss Brava 2007

Miss Maio 2007

Miss São Vicente 2007 Miss Portugal 2007 Miss Holanda 2007 Miss Senegal 2007 Miss S. Antão 2007

TEXTO : JP
FOTOS: Eneias Rodrigues
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A Câmara Municipal da Brava espera do 
governo cerca de 12 mil contos para fazer face 
aos estragos causados pelas chuvas de 27 e 28 
de Setembro ocorridas naquela ilha. O autarca 
Camilo Gonçalves, em vias de terminar uma visita 
a Portugal, analisou já o assunto com o executivo 
central antes da sua deslocação ao estrangeiro. 

A Câmara Municipal da Brava submeteu, na 
altura por intermédio de Camilo Gonçalves, ao 
Governo um relatório dos estragos que as últimas 
chuvas de Setembro causaram nas estradas, casas 
e outras infra-estruturas públicas, em vários pontos 
da ilha. Segundo o  balanço da CMB, as localidades 
Mato Grande, Cova Rodela, Pé de Rocha, Santa 
Bárbara, Nova Sintra, Campo Baixo, Lém, Fajã 
D´Agua, Nossa Senhora do Monte, Matinho, Chã de 
Sousa e Figueira Grande foram as mais afectadas 
com a chuva.

O substituto do presidente da CMB, Ernesto 
Machado, disse a este semanário que o relatório 
submetido ao governo e outros parceiros prevê 
um montante de pouco mais de 12 mil contos 
para reparar os referidos estragos. Em Vila Nova 
Sintra, Santa Barbara, Cachaço, Chã de Sousa, 
Mato Grande, Belém e Pai Luís várias moradias 
ficaram praticamente destruídas com a queda das 
chuvas este ano.Um mês depois, os estragos ainda 
condicionam a circulação rodoviária.

Mas, pelos vistos, não é apenas junto do 

governo de Cabo Verde que a CMB pretende 
mobilizar apoios para reparar os estragos causados 
pelas chuvas. Na sua visita a Portugal, Camilo 
Gonçalves contactou câmaras amigas da Brava, 
com as quais desenvolve relações bilaterias, 
nomeadamente, Cartaxo, Santarém, Sintra, Serpa, 
Almeirim, Batalha, Nazaré e Fátima.

Gonçalves, durante a sua estada em Santarém, 
tinha um encontro com o presidente da Câmara, 
Francisco Moita Flores. Na agenda constava 
também a possibilidade de concretizar o projecto 
de um polidesportivo coberto na Brava, daí ter-se 
feito acompanhar pelo vereador da Educação, 
Reinaldo Andrade Martins.

No regresso de Portugal Camilo Gonçalves 
recebe dois empresários bravenses radicados 
nos EUA para discutir com eles a construção de 
um hotel de dimensão internacional na ilha. Terá 
ainda encontros com a Direcção-Geral do Turismo, 
Cabo Verde Investimentos, Direcção-Geral de 
Alfândegas, bancos comerciais e Banco de Cabo 
Verde.

Entretanto, Brava é a única ilha do arquipélago 
em que o ano agrícola está praticamente garantido. 
Agricultores da ilha já começaram a provar os 
sabores da terra. Sapatinha, bonjinho, milho, 
bongolon são algumas das culturas em fase de 
colheita.

                                                    Nicolau Centeio

CM da Brava pede 12 mil contos 
para reparar estragos das chuvas

Porto Novo continua 
à espera do plano sanitário

Volvidos dois anos sobre  a elevação de Porto Novo à categoria 
de cidade, há aspectos menos urbanos que continuam a persistir 
e que em nada digni cam esse estatuto. A ausência de um plano 
sanitário, por exemplo, traz consequências tanto para a população 
,como para o meio ambiente, que começam a ser visíveis.

O caso mais comentado na cidade é a contaminação, por efeito 
da descarga de esgotos, da praia do Armazém,  que desde Março 
se encontra interditada aos banhistas.

Se os munícipes em geral têm razões para reclamar, mais 
razões tem a D. Angélica que há cinco anos convive bem de perto 
com o problema.

Segundo ESTA sexagenária, em 2002 foi-lhe pedido que 
cedesse o terreno, de que é proprietária, para a construção de uma 
praça. A verdade é que, em vez da praça, foi construído um esgoto 
que desde então só lhe vem causando problemas, inclusive a nível 
da saúde. “Eu fui enganada. Se na altura me tivessem dito que 
era para construir um esgoto, eu nunca teria aceitado. Eu nunca 
mais tive sossego. Até a minha saúde foi afectada”. A rma D. 
Angélica, que vive sozinha, é obrigada a passar o dia com uma 
máscara para poder respirar. “À noite vou dormir à casa de uma 
irmã porque o cheiro é insuportável”.

A Semana contactou o vereador  Cláudio Santos, que nega 
qualquer responsabilidade na construção do esgoto. Lamenta a 
situação de D. Angélica, mas foi adiantando que a única coisa que 
a Câmara pode fazer é remediar a situação. “ Nós já prometemos 
à D. Angélica que a partir da próxima semana iremos fazer uma 
limpeza no esgoto e, durante algum tempo, não será incomodada 
pelo mau cheiro. Mas o problema só  cará resolvido com a 
implementação do plano sanitário, que é da responsabilidade 
do Estado de Cabo Verde”, remata.

D. Angélica avisa que não quer obras. “Eu quero é que retirem 
o esgoto do meu terreno e que me paguem não só pelo uso indevido 
do terreno como também pelos danos físicos e morais que isso 
causou à minha pessoa”.                                                    RLM

Asfaltagem da Praia 
arranca na próxima semana 

As obras de reabilitação e asfaltagem da Praia começam na 
próxima semana, informa o director-geral das Infra-estruturas, 
Carlos Dias. Para o efeito, o Instituto de Estradas assinou na última 
sexta-feira, 26 os contratos com as empresas que vão executar 
(MSF) e  scalizar (Consul) os trabalhos.

Para além do Plateau, estão previstas intervenções na Rampa 
de São Januário, Rampa do Liceu Domingos Ramos, Chã de Areia, 
até a circular junto as instalações do Instituto Jean-Piaget, e ainda 
em Prainha e Palmarejo. Estas obras que têm um orçamento de 
11,5 milhões de euros deverão estar concluídas em doze meses. 

Formação sobre a conserva 
e a transformação de frutos 

Dezasseis mulheres de comunidades rurais em S. Nicolau 
terminaram ontem, 1, uma formação sobre conservação e 
transformação de frutas em compotas e doces. A formação, que 
teve início na última segunda-feira, em Queimadas, esteve a cargo 
de duas associações portuguesas de desenvolvimento local (ADL), 
que se encontravam na ilha em visita de intercâmbio com as suas 
congéneres sanicolauenses.

Em nota, a Unidade de Coordenação do Programa Nacional 
de Luta contra a Pobreza (PNLP) explica que a missão das 
associações portuguesas de desenvolvimento local a Cabo Verde 
tem por objectivo analisar e partilhar com o Programa de Luta 
contra Pobreza no meio Rural (PLPR) e os parceiros o “percurso 
da cooperação, o quadro de preparação da fase seguinte do 
Programa e projectar novas acções de parceria”.

A nota refere ainda que a missão, que visitará as diferentes 
ilhas de Cabo Verde alvo de intervenção do PLPR, integra uma 
“dimensão formativa destinada a promotores de projectos socio-
económicos e comunitários, nomeadamente, nas áreas de turismo, 
tecelagem, mercenária, confecção de doces e queijos”.

A decisão da Câmara Municipal  
do Sal de suspender a apanha 
de areia na costa da Fragata e 
em toda a orla de Santa Maria, 
reforçada posteriormente pela 
Procuradoria da República, deixou 
as empresas de construção civil sem 
alternativa e lançou mais de três mil 
trabalhadores no desemprego.

Entretanto o Ministério da 
Economia assinou quarta-feira  
na cidade da Praia, com uma 
empresa marroquina um contrato de 
fornecimento de 30 mil toneladas de 
areia. O inerte destina-se às obras na   
ilha do Sal e a capital do País.

A autarquia  expl ica  a 
deliberação, em comunicado, 
com o facto de a situação na costa 
da Fragata ser “preocupante”. 
É que, diz, está-se a assistir 
à degradação do ecossistema 

de uma zona protegida, como 
resultado da apanha desenfreada 
de areia para a construção civil. 
O documento refere ainda que, 
após terem sido tomadas posições 
“sérias e contundentes” sobre 
o saneamento da situação, na 
Assembleia Municipal, houve “um 
verdadeiro açambarcamento desse 
recurso com a previsão implícita da 
sua interdição”.

Dando sustentação jurídica às 
preocupações manifestadas pela 
autarquia salense, o Ministério 
Público decidiu interditar a 
apanha de areia na costa da 
Fragata e con scou os stock deste 
inerte existentes nas empresas de 
construção civil da ilha do Sal. O 
Procurador da República alega que 
há riscos evidentes de destruição 
das dunas da Costa da Fragata, 

invasão da água do mar, o que 
coloca em risco as praias de Santa 
Maria e Ponta Preta, que são o 
suporte das actividades turísticas 
na ilha do aeroporto.

Entretanto, as empresas de 
construção civil, através do seu 
porta-voz, Agnelo Tavares, já 
 zeram saber que responsabilizam 
as autoridades pela interdição 
da apanha de areia sem criar 
alternativas. Por isso, deixam um 
alerta que “Não vamos sustentar 
salário seja de quem for que não 
tenha correspondência clara na 
produção, e consequentemente 
na receita”.  Para Tavares, proibir 
a apanha de areia é uma forma 
"indirecta e irresponsável" de 
mandar os trabalhadores para o 
desemprego.             

Constânça de Pina

AUTORIDADES SUSPENDEM APANHA DE AREIA NO SAL

Mais de três mil trabalhadores no desemprego
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Perto de duas mil crianças poderão ser 
examinadas em S. Vicente até Dezembro por 
uma equipa composta por 40  pediatras italianos, 
que estão no terreno desde Janeiro deste ano. 
É o programa “worldguide childcare” a actuar. 
Até este momento, mais de 1900 crianças pas-
saram pelas mãos dos médicos italianos e, pelas 
contas de Gigliota del Ponte, Renata Colombo 
e Fabrício Comaita, o número poderá ascender 
às duas mil até ao  nal deste ano. 

“De um modo geral, o estado de saúde das 
crianças é estável, encontra-se a um bom nível”, 
asseguram os especialistas italianos, que têm 
estado a percorrer a cidade do Mindelo, fazendo 
consultas gratuitas no centro de saúde do PMI-
PF, na Bela Vista, jardins infantis e até visitas 
domiciliárias. Por norma, os médicos viajam 

para Cabo Verde em turnos de dois elementos 
e são substituídos quinzenalmente. 

As equipas, segundo os entrevistados, têm 
centrado a sua atenção em dois órgãos espe-
cí cos: o ouvido e o olho. Mais tarde deverá 
chegar um oculista para continuar a avaliação 
das crianças com problemas de visão.

“Detectámos alguns casos de crianças 
que precisam usar óculos ou de tratamento de 
correcção”, explica Comaita. E para que não 
surjam dúvidas, este pediatra esclarece que é de 
nível europeu o trabalho desenvolvido em Cabo 
Verde pela Worldwide Childcare. Aliás, esta 
iniciativa pretende proseguir os passos dados na 
Itália, “o único país do mundo onde as crianças 
têm acesso gratuito aos cuidados preventivos de 
saúde”, asseguram os pediatras.

Todas as despesas decorrentes da desloca-
ção dos médicos italianos ao Mindelo estão por 
conta da Worldwide Childcare e dos próprios 
voluntários. Criado à margem de um congresso 
médico realizado no Sal, em 2004, o programa 
faz este ano a sua estreia internacional. Apesar 
de ter limitado a sua actuação a S. Vicente, os 
membros da Worldwide Childcare querem 
alastrar a sua área de intervenção às ilhas de 
Santo Antão, S. Nicolau e Boa Vista. No tocante 
ao aspecto internacional, é muito provável que 
o programa venha a expandir-se para outros 
países nomeadamente Albânia e Madagáscar. 
Além da parte preventiva, a Worldwide Child-
care promove formação para enfermeiros e 
paramédicos.

         Kim-Zé Brito

Pediatras italianos examinam crianças em S. Vicente

Assalto a Juíza 
do STJ: suspeito 

em prisão 
preventiva

O Tribunal de Justiça da Praia decre-
tou no final da tarde de quarta-feira, 31,  a 
prisão preventiva de um dos dois indivídu-
os que na noite anterior assaltara a juíza-
conselheira Fátima Coronel à entrada da 
sua residência no bairro do Palmarejo. 
O outro, embora identiticado pela Polícia 
Nacional, encontrava-se ainda a monte no 
momento do fecho deta edição.  

O assalto aconteceu por por volta 
das 21 horas no momento em que Fátima 
Coronel regressava à casa. Dois indi-
víduos apossaram-se da bolsa que ela 
trazia contendo documentos , dinheiro 
e telemóvel. Um dos assaltantes chegou 
mesmo a disparar a arma, não se sabe 
se para amedrontar a magistrada ou  se 
com outro fim mais radical em direcção 
ao guarda nocturno que os perseguia. Um 
carro-patrulha da PN ouviu o tiro e entrou 
de imediato em acção, prendendo um dos 
indivíduos, de nacionalidade guineense, 
enquanto o outro conseguiu escapar. 

Conforme o director nacional da PN, 
o superintendente-geral Carlos Graça, o 
assaltante que se encontra a monte está 
identificado e acções estão a ser condu-
zidas com vista à sua captura.  

Em relação ao assalto em si, Carlos 
Graça assegura que o acto não visou 
de forma particular a pessoa de Fátima 
Coronel. “Pelos dados na nossa posse, 
podemos garantir que não foi uma acção 
à pessoa da juíza, mas a um cidadão que, 
por coincidência, é magistrada do STJ”, 
disse aquele responsável, salientando 
que o facto dessa a zona, na Av. de Santo 
Antão, ser pouco iluminada contribuíu 
para mais esta acção criminosa no Pal-
marejo. 

Aliás, há muitos meses os moradores 
de Palmarejo têm vindo a queixar-se  de 
assaltos, inclusive à mão armada, por 
parte de grupos de marginais. Conta-
se mesmo que há dias um procurador 
do Ministério Público teve de intervir 
para salvar literalmente uma vítima das 
mãos de um gang de assaltantes. Com a 
intervenção do magistrado, neste caso 
ocorrido na Rua Ilha do Sal, os meliantes 
puseram-se em fuga e a vítima conseguiu 
salvar os seus pertences, ficando apenas 
com ferimentos graves.

De todo o modo, esta é a segunda 
vez no espaço de dois anos que um 
magistrado é molestado ou assaltado à 
porta da casa. Um outro caso, esse mais 
grave , aconteceu em Dezembro de 2004 
com o procurador Arlindo Figueiredo e 
Silva, também morador no Palmarejo, e 
que na altura foi baleado, acabando por 
ser evacuado para Portugal onde teve de 
convalescer.

So
ci

al
So

ci
al

O Tribunal de S. Vicente sentenciou, na 
terça-feira, 30, o caso de roubo, desmante-
lamento e venda de peças auto, que em 2006 
pôs o Mindelo com o credo na boca. Os 
carros eram roubados, conduzidos para locais 
isolados, como Palha Carga, desmanchados 
e as peças comercializadas.

Fredson, um técnico informático, surge 
neste processo como o “cabecilha” das ope-
rações, que envolveram ainda crimes como 
assaltos a escolas e venda de acessórios 
informáticos. Este arguido, órfão de mãe, 
estava acusado de 15  crimes mas bene ciou 
da desistência de procedimento criminal por 
parte de quatro ofendidos. Mesmo assim, 
teve de prestar contas à Justiça pelos demais 
delitos: abuso de con ança, roubo em co-
autoria, furto de carros, condução ilegal... 
Feito o cúmulo jurídico, Fredson acabou 
condenado a nove anos de prisão e a pagar 
as custas processuais, embora, para o juiz ele 
merecesse apanhar muito mais, pelo rol de 
crimes que cometeu.

Considerado pelo Tribunal como o 
segundo elemento mais in uente no esque-
ma de roubo e comercialização de peças, 
Funá, um jovem empresário mindelense, 
viria também a ser sentenciado a quatro 
anos de cadeia. Apesar de Funá ter alegado 
inocência no julgamento, o juiz recorreu ao 
conteúdo de um processo de contestação 
que, na opinião do magistrado, acabou por 
incriminar o próprio arguido. Essa peça, no 
entendimento do Tribunal, deu indicações 

claras sobre o envolvimento do empresário 
nas manobras ilegais ao assegurar que Funá 
esteve, na praia de Palha Carga à noite, no 
mesmo local onde foi encontrado um auto-
móvel desmanchado. Além disso, algumas 
das peças alegadamente retiradas dos carros 
foram encontradas pela Judiciária em casa 
desse arguido. 

Outros quatro réus – Ricardino, Rony, 
Renato e Odair – foram também condenados, 
mas viram as suas penas suspensas pelos pe-
ríodos de dois e três anos, com a condição de 
continuarem a estudar ou a trabalhar, mesmo 
que seja nalguma instituição de cariz social. 
Apenas terão de provar, dentro de um ano, 
com recurso a testemunhas ou a documentos, 
que andam a cumprir essa directiva. 

O Tribunal tomou essa decisão convicto 
de que esses jovens não puderam tirar qual-
quer proveito do produto dos roubos. Muito 
pelo contrário, o juiz entendeu que foram 
ludibriados por Fredson, o principal suspeito 
desse processo. “Vocês estão inseridos na so-
ciedade, estudam ou trabalham, e, mandá-los 
para a cadeia iria interromper esse processo 
de socialização”, ouviram do juiz.    

O Tribunal decidiu ainda suspender os 
réus Sandy, Fábio, Reginaldo, Sabiano e 
Edson, os três primeiros por furto e os dois 
últimos por crime de condução ilegal em 
co-autoria. Mas, como diz o juiz, a condução 
ilegal não consente a co-autoria. 

Este processo envolveu ainda um grupo 
de oito receptadores, que foram todos absol-

vidos. Estes chegaram a comprar acessórios 
informáticos das mãos de Fredson, conven-
cidos de que estavam a tratar com um técnico 
informático honesto. Além disso, os produtos 
foram vendidos a um preço muito próximo 
do praticado no mercado. 

Apenas um receptador, que adquiriu 
um radiador de carro, correu o risco de ser 
responsabilizado criminalmente. Contudo, o 
Tribunal levou em consideração o facto do 
comprador ter indagado o jovem informático 
sobre a proveniência dessa peça, antes de 
compra-la. Desse modo,  cou convencido 
de que não havia nenhuma ilegalidade por 
detrás dessa compra.

A audiência terminou, entretanto, de 
forma atribulada. Isto porque os advogados 
de Fredson e Funá pretenderam meter re-
curso e evitar a condução imediata dos seus 
constituintes à cadeia, mas foram pratica-
mente impedidos pelo juiz. Após uma breve 
discussão “doutrinária” entre as partes, o 
magistrado decidiu abandonar a sala e deixar 
os juristas com o discurso na boca. Mesmo 
assim, Alcides Graça conseguiu meter o seu 
recurso e manter Funá em liberdade. Quanto 
a Fredson, pelas informações disponíveis, não 
teve a mesma sorte.

Feitas as contas, do rol de vinte e um réus 
deste processo apenas estes dois receberam 
ordens de prisão, tendo um deles  cado em 
liberdade. Os restantes réus foram absolvidos 
ou  caram com pena suspensa. 

KzB

“Bambini nel mundo”

21 réus, dois
mandatos de prisão

Caso de roubo e desmantelamento de viaturas
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   Venho apresentar a seguinte situação 
vivida ao atípico estágio pedagógico realiza-
do na Escola Secundária do Palmarejo, sob 
o Departamento de Estudos Cabo-verdianos 
e Portugueses (ECVP) - ISE, Ano lectivo 
2006/07, dada a con guração incipiente e 
pouco motivadora para a classe docente, 
pela forma incaracterística e pouco digna 
como correu e visto que as notas atribuídas 
não corresponderam à realidade dos factos, 
por serem vingativas, desproporcionadas e 
incoerentes.

Para provar os factos, passo a citar e 
explicitar os diferentes itens que, de acordo 
com os portfólios produzidos pelos diferen-
tes colegas do estágio no  nal do mesmo, 
podem comprovar os mesmos.

Para começar: as aulas assistidas ao 
longo do 1º trimestre, leccionadas pela 
orientadora, nunca foram seguidas dos (que 
deveriam ser) comentários dos estagiários, 
para os mesmos poderem apontar os pontos 
positivos e os negativos das mesmas. Isto 
não se poderia veri car na medida em que 
a orientadora nunca facultava os planos de 
aula, pois as aulas eram leccionadas sem o 
mesmo. O mais caricato dessas aulas é que 
as mesmas eram desprovidas de qualquer 
conteúdo inerente às mesmas. 

Das 28 (vinte e oito) aulas previstas para 
os meses de Novembro e Dezembro, apenas 
13 (treze) foram assistidas! Quais as razões, 
então? A orientadora sempre reclamava à 
Supervisora (segundo as palavras desta e os 
colegas são as testemunhas disso) que não 
se encontrava psicologicamente preparada 
para continuar com a turma e, por essa razão, 
ela até sugeriu que devíamos começar o 
estágio ainda no mês de Dezembro. Nun-
ca, e em momento algum (e isso é muito 
triste!), a orientadora esteve reunida com 
os estagiários para vermos a plani cação 
semanal no 3º ciclo, nem na elaboração dos 
testes sumativos. Inclusive na realização dos 
mesmos, enquanto num Núcleo de Estágio, 
os estagiários assistiam à sua elaboração, 
realização e correcção, no nosso Núcleo 
os estagiários eram dispensados das aulas; 
a orientadora sempre arranjava coisas para 
fazer para não dar as suas aulas durante as 
assistências. Concomitantemente, a supervi-
sora não pressionava a orientadora a mostrar 
os planos e a dar uma aula-modelo para os 
estagiários verem.

Chegamos ao 2º trimestre,  quando os 
estagiários começam a sua regência. En-
quanto os estagiários se preparam para co-
meçar seu tirocínio em que um dos temas é o 
estudo aprofundado da obra “Auto da Índia” 
onde poderiam formar grupode trabalhos e 
as aulas poderiam desembocar numa peça 
de teatro, foi a orientadora quem formou os 
grupos, de niu os trabalhos de grupo bem 
como os temas sem o pleno conhecimento e 
consentimento dos estagiários, acabando por 
serem eles, durante as suas regências, quem 
fez a correcção dos trabalhos de grupo.

Um outro incidente, não menos intrigan-
te, foi aquando dos dois dias de greve. Nas 
vésperas, a orientadora persuadiu-nos de tal 
forma que a greve não é uma questão de cor 

política, que é uma questão de classe e que 
nós devemos defender os interesses da clas-
se, faltando apenas nos pegar na mão para 
irmos à greve. Enquanto os “tirocinantes” 
não dão aulas por serem dias de greve, a 
orientadora  ca fazendo jogos com a turma 
nesses dois dias, justi cando a ausência dos 
estagiários dizendo que estão em greve! 

Um dos aspectos inso smável e peri-
clitante foi o facto de depararmos com a 
plani cação anual do 12º - Humanística que 
começa com o 3º trimestre do 11º e as aulas 
iriam até 20 de Junho, quando sabemos que, 
conforme comprova o calendário escolar, 
referente ao 12º ano, as aulas iriam até a 
1ª semana de Maio para se poder fazer a 
preparação para a PGI.

Este facto obrigou-nos a leccionar, 
comprimindo todos os conteúdos do 
12ºAno, para ver se conseguíamos, pelo 
menos, terminar a matéria. Prova disso é 
que na plani cação para o estudo da obra 
“Os Maias” de Eça de Queirós, prevista 
para três (3) semanas (dada nos diferentes 
liceus), foi dada em duas (2) aulas, com a 
orientadora a querer obrigar-nos a dá-la em, 
apenas, uma (1) aula!

Outros conteúdos seguiram os mesmos 
moldes, mas os estagiários estiveram à altura 
para que pelo menos, os alunos não saíssem 
prejudicados em relação aos conteúdos 
que sairiam na PGI. Facto estanho é que a 
orientadora não conhece ou não sabe dos 
Regulamentos do Estágio que prevê que as 
aulas no 12ºAno ano iriam até à 1ª semana 
de Maio! E isso justi ca o encurtamento da 
plani cação feita. 

O que não se consegue perceber nem 
entender é que se os estagiários nunca, e em 
momento algum, tiveram a oportunidade de 
estar com a orientadora para a elaboração 
dos testes, como é que os estagiários são 
obrigados a corrigir os PGI, sem terem 
participado na sua elaboração nem na feitura 
das grelhas de correcção? 

 Não pode passar em branco um facto 
de nulidade e inutilidade gritante e deses-
peradora, não só pela forma como foi, mas 
pelo seu carácter periclitante e penalizante 
como o Projecto de Tirocínio: a começar 
pela não-participação ou não-cola boração 
no mesmo pela orientadora; não queria que 
fosse realizada na própria escola, mas que 
fosse realizada numa outra escola ou num 
outro local; no dia da apresentação, nem 
a orientadora nem a supervisora aparece-
ram, ainda assim com ameaças de carácter 
avaliativo; depois de muita bronca do De-
partamento, lá se fez a apresentação num 
tempo extra para se cumprir a formalidade 
trivial... Nem o Passeio com a turma que 
seria o culminar do Projecto mereceu um 
tratamento condigno.

Uma incongruência decepcionante é o 
facto de a Supervisora estar sempre a recla-
mar das aulas de uma determinada aluna por 
não ter a capacidade de transmitir, das aulas 
dela cada vez serem piores do que as anterio-
res, da aluna estar a regredir constantemente 
ao longo das regências e de ter que entrar de 
novo na regência para dar aulas de recupe-

ração porque as aulas eram sem qualidade, 
essa mesma  aluna termina o estágio com 
as aulas de nível Bom (14), enquanto que 
outros estagiários louvados pela excelência 
e qualidade das aulas terminam com a nota 
13 ( su ciente)! 

Uma inconsequência é uma aluna, ainda 
antes de terminar o estágio e sem entregar 
o Portfólio nem saber da nota de estágio, 
defender a Monografia, às escondidas, 
enquanto outros alunos, quatro meses após 
entregarem a sua monogra a, estarem à 
espera desesperadamente a sua defesa!

O Regulamento de Estágio, nas págs. 2, 3 
e 4 prevê o “Per l e função dos intervenien-
tes”, mas como nos foi pedido que dêssemos 
algumas sugestões para melhoramento dos 
próximos estágios,  cam aqui, algumas:

 1. Orientadores
a) Devem ter o grau de Licenciatura 
comprovada;
b) Conhecer as orientações curriculares;
c) Ter tentame pro ssional no Ensino 
Secundário e não de algumas semanas.

   
2. Supervisores

a) Ter domínio da Língua Portuguesa;
b) Saber “zelar pelo rigor cientí co e pe-
dagógico dos conteúdos das respectivas 
áreas de especialidade”; 
c) Reconhecer “as de ciências de for-
mação detectadas ao longo do estágio 
com vista à melhoria dos conteúdos 
programados”;

Ainda no referido documento encontra-
mos os itens que se podem caracterizar de 
indicadores de insucesso dos estagiários. 
Facto peculiar é que foi exactamente o que 
os tirocinantes encontraram da parte da 
Orientadora do seu estágio. Como se pode 
ter sucesso se o Modelo segue os mesmos in-
cisos? Passo a citar na íntegra sete dos nove 
indicadores de insucesso, de acordo com o 
Regulamento de Estágio que dá sequência 
ao estipulado no artigo 5º do Decreto-Lei nº. 
6/96, de 26 de Fevereiro, pág. 30:

1. Conhecimento de conteúdo
Conhecimento de ciente dos conceitos 

básicos e procedimentos específicos da 
respectiva área disciplinar, revelando falta 
de capacidade para responder a dúvidas ou 
questões dos alunos.

    
2. Conhecimento do currículo

Desconhecimento das orientações cur-
riculares principais e ausência de uma visão 
global de conjunto das diversas componen-
tes do currículo, tomando o livro de texto 
como base exclusiva para o ensino.

3. Conhecimento dos alunos
Reduzida consideração dos alunos 

no processo de processo-aprendizagem, 
actuando independentemente da turma. 
Recusa do seu papel enquanto educador 
e/ou incapacidade de orientar os alunos 
para o desenvolvimento de atitudes po-
sitivas. Abordagem educativa centrada 
exclusivamente no conhecimento mate-

mático sem considerar os alunos.
4. Preparação das aulas

 Ausência de preparação das aulas e/ou 
preparação não cuidada ou inconstante, não 
revelando preocupação com os objectivos, 
os resultados da aprendizagem dos alunos e 
as suas necessidades. Notória utilização de 
um método de ensino em particular, o qual 
nem sempre é apropriado para os objectivos 
e necessidades dos alunos.

5. Organização e condução das 
aulas

Condução das aulas desorganizadas, 
com reduzida antecipação de problemas e 
falta de consistência nas acções desenvol-
vidas para obter comportamento adequado 
na turma e condições para a aprendizagem. 
Incapacidade de comunicar de uma forma 
e ciente. Realização de aulas aborrecidas, 
monótonas, caracterizadas por falta de ima-
ginação, vigor e rigor.

6. Avaliação das aulas
A avaliação não focalizada nos aspectos 

essenciais e não revelando re exão sobre a 
prática nem vontade de incorporar sugestões 
“dos tirocinantes e da supervisora”.

7. Avaliação das aprendizagens 
dos alunos

 Reduzida preocupação com a avaliação 
e ciente do progresso dos alunos. Registo 
das aprendizagens e/ou feedback aos alunos 
inconsistente.” (...)

Consegue-se ser pior do que isso? “Sé 
pa más pior di ki keli dexanu ku keli”?Tudo 
isso ocorreu de forma conivente e conven-
ticular com a Supervisora. Mas tudo isso é 
uma (de)formação que se diz ideal para se 
constituir professores de qualidade, numa 
altura que, parafraseando a Sra. Ministra  “ 
a educação em Cabo Verde se encontra num 
momento de viragem e está-se-à procura de 
um novo per l  do professor”. Mas, como é 
que um aluno que, por exemplo, nunca deu 
aulas pode elaborar um plano de aula, fazer a 
sua apreciação se durante a formação nunca 
sequer elaborou um plano de aula? Como 
se pode estagiar se a quinta-essência de um 
professor é, precisamente, saber plani car 
uma aula? Se um aluno for ao estágio com 
lacunas vindas da sua formação, o orientador 
e o supervisor como conseguirão tapá-las?

Estamos numa altura em que o ensino 
superior em Cabo Verde ganha novos hori-
zontes, formar professores exige qualidade 
e ela passa impreterivelmente pelo rigor e 
pela qualidade dos formadores porque es-
ses horizontes requerem uma “emergência 
educativa” que desemboca na quali cação 
dos docentes. Formadores, orientadores e 
supervisores com qualidade, professores de 
qualidade. Professores de qualidade, ensino 
e educação com qualidade. Com ensino e 
educação de qualidade, teremos necessaria-
mente a sociedade que desejamos.

Segue-se um novo episódio num próxi-
mo capítulo...

ricardinorocha@yahoo.com.br

Exposição sobre
 estágio Pedagógico
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Ponto de Vista

Sob o lema “Mais e Melhor Santa Catarina” aceitámos 
candidatar-nos ao cargo de Presidente da Câmara Municipal 
desse Concelho, após termos recebido o honroso convite 
do Presidente do PAICV, Dr. José Maria Neves, de o nosso 
nome ter sido votado por uma maioria quali cada ao nível 
do Conselho do Sector, e de sermos incentivados por várias 
individualidades e amigos a aceitar o desa o de participar nas 
eleições autárquicas de 2008. 

Não obstante estarmos a frequentar o curso de Mestrado, 
já na fase de dissertação, em Portugal, achamos ser pertinente 
e honroso responder a esse desa o, na perspectiva de darmos a 
nossa contribuição, enquanto cidadão, para o desenvolvimento 
do nosso município. Sem nunca pensarmos em birra política, 
pois encaramos a acção política como um acto de cidadania. 

No entanto, analisando o desenrolar da situação política 
no terreno, tomámos a decisão de recuar na nossa posição, não 
por medo mas porque não queremos constituir obstáculo ao 
nosso partido e à sua vitória nas próximas eleições. Entretanto, 
reiteramos a nossa disponibilidade em partilhar, na altura certa, 
com o candidato a ser escolhido e com os munícipes, a nossa 
visão de desenvolvimento do nosso Concelho, pois acreditamos 
fortemente que é possível fazer mais e melhor por Santa Ca-
tarina, desde que sejam aproveitadas todas as potencialidades 
existentes e as que o mundo globalizado nos oferece. 

Nós, os santacatarinenses, sempre tivemos uma voz activa 
em todo o percurso da história do nosso país, mas infelizmente 
poucos frutos pudemos colher como resultado dessa luta. Te-
mos que poder ambicionar e reivindicar mais, acreditar que é 
possível viver melhor e dissipar a ideia de que a pobreza e a 
miséria são fatalidades. Se nos unirmos e trabalharmos median-
te uma visão clara e técnicamente suportada, transformaremos 
Santa Catarina num concelho competitivo a nível nacional e 
líder no processo de desenvolvimento de todo o interior de 
Santiago. Isto é um aspecto que não podemos descurar.

A a rmação de Santa Catarina deverá ser vista numa pers-
pectiva global e regional, o que não se compadece com uma 
gestão quotidiana dos problemas, desprovida de plani cação 
de curto, médio e longo prazos. Esta visão redimensionará 
todas as potencialidades e estratégias com que podemos contar 
e partilhar com outros municípios vizinhos para que possamos 

trabalhar numa perspectiva de região, criando sinergias para 
a resolução dos problemas que a igem todo o interior de 
Santiago.

Estribados nesses pressupostos, continuaremos dispostos a 
tudo fazer para que os esforços consentidos até agora por parte 
do governo continuem a ter eco em Santa Catarina.

Entretanto, aos meus detractores, em particular, o doutor 
Fernando dos Reis Tavares - Toku, diria o seguinte:

Não me uses sem motivo; não me guardes sem honra.
(inscrição nas espadas e punhais fabricados em Toledo)

Sou jovem,  lho de Santa Catarina e já exerci funções em 
vários sítios de Cabo Verde (Santo Antão, Praia e Assomada). 
Tenho dezassete anos de trabalho e posso dizer-te que são 17 
anos de sucessos. Eu e a minha equipa estivemos, com muito 
orgulho,  à frente do Liceu de Santa Catarina, actual Liceu 
Amílcar Cabral, durante 2 anos (2001/2003). Acredito que, 
enquanto cidadão, terás visitado o referido estabelecimento, 
antes e depois desse período. Caso não o tenhas feito,  ca 
a saber (visto que as tuas declarações se apoiaram em ecos 
e só recortaram a parte que te faz aparecer como conselhei-
ro/salvador).

Durante o período em apreço, conseguimos instalar no 
Liceu, a maior biblioteca das nossas escolas em Cabo Verde. 
Foi um projecto de  4.000.000,00 (quatro milhões de escudos), 
 nanciado pela Cooperação Luxemburguesa,   pela ONG Di-
namarquesa Bornefonden, pela Fundação Calouste Gulbenkian 
e por uma cidadã portuguesa.

Conseguimos equipar uma nova Sala de Informática no 
Liceu, com 15 computadores ultra-modernos, uma impressora 
pro ssional, aparelhos de ar condicionado, quadro e mesas 
para computadores, no valor de mais de 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil de escudos), um espaço ímpar em 
Assomada, naquela altura. O  nanciamento foi da Cooperação 
Luxemburguesa

Dotámos o Liceu de uma excelente vedação que o presti-
giou, tranquilizou o ambiente interno e aumentou a segurança, 

malgrado o responsável pela execução da obra tê-la deixado 
até agora sem pintura. O projecto global é de 6.000.000,00 
(seis milhões de escudos).

Pintámos o Bloco B do Liceu, cujo valor foi superior a 
2.000.000,00 (dois milhões de escudos).

Deixámos prontos para execução o projecto para a constru-
ção de uma placa desportiva. Tínhamos estabelecido contactos 
com mais de 20 escolas secundárias na Suíça, Holanda, França, 
Portugal e Senegal. 

Em relação à agitação dos alunos que referiu e que foi o 
teu prato forte, devo dizer que foi na tentativa de reformular 
uma prática que vinha sendo realizada no âmbito da disciplina 
de Cultura Cabo-Verdiana de forma a torná-la mais académica 
e com melhores resultados, tanto para os alunos como para os 
visitantes, que surgiu algum desentendimento instigado por 
alguém de má fé, descambando numa “rebeldia” dos jovens 
estudantes. Mas rapidamente a situação foi controlada e muitos 
acabaram mesmo por pedir desculpas pelos seus e pelos actos 
dos outros.

A tua tentativa de denegrir a minha imagem tem a mesma 
dimensão de um atirador que só consegue atirar nos seus pró-
prios pés. Como sabes, depois de aniquilares os teus pés, só te 
restará cair. Este facto é tão evidente como a tua pretensão de 
querer dar lições a quem quer que seja. 

A noção que tens de organização, competência e capacida-
de de gestão está estampada na tua chamada papelaria e na tua 
viatura, que mais se assemelham a chafurdas do que a pertenças 
de um cidadão do século XXI, aliás muito semelhante ao estilo 
de gestão do teu apaniguado.

Racionalmente, porém, não se pode esperar de ti outra 
atitude. Pois, de um homem que até de Deus só sabe dizer 
mal, tudo se pode esperar quando o centro de atenção é um 
humano.

Portanto, não é por aí que vais lograr os teus objectivos, 
visto que os cristãos santacatarinenses, crentes em Deus, têm 
discernimento su ciente para seleccionarem os conselhos que 
devem seguir. 

Braga, Outubro de 2007
Arnaldo Jorge Brito

A propósito das Eleições Autárquicas

NAVIO

OPDR CADIZ

OPDR LAS PALMAS

FOCS TENERIFE

POLAR, LDA

N.º VG

420078

421093

422086

ETS ROTTERDAM

24 OUTUBRO

31 OUTUBRO

7 NOVEMBRO

ETA L. PALMAS

31 OUTUBRO

7 NOVEMBRO

14 NOVEMBRO

26 OUTUBRO
23 OUTUBRO

--
30 OUTUBRO
3 NOVEMBRO
5 NOVEMBRO

--
--

12 NOVEMBRO

PORTOS / NAVIOS
                 VG

“TERRY SIETE”
27/34

“EIFFEL MOON”
27/37

“TERRY TRES”
27/35

ROTTERDAM / ANTWERP / FELIXSTOWE

“TERRY SIETE”
27/38

TERRY DOS”
27/36

“TERRY TRES”
27/39

AVEIRO
LEIXÕES
LISBOA
LAS PALMAS
S. VICENTE
PRAIA
SAL
BOAVISTA
LEIXÕES

--
5 NOVEMBRO
7 NOVEMBRO
11 NOVEMBRO

--
15 NOVEMBRO
17 NOVEMBRO

--
25 NOVEMBRO

--
--

6  NOVEMBRO
--

12 NOVEMBRO
--

13 NOVEMBRO
--

21 NOVEMBRO

--
-

7 NOVEMBRO
11 NOVEMBRO

--
--

15 NOVEMBRO
17 NOVEMBRO
25 NOVEMBRO

--
13 NOVEMBRO
15 NOVEMBRO
19 NOVEMBRO
23 NOVEMBRO
24 NOVEMBRO

--
--

1 DEZEMBRO

--
26 NOVEMBRO
28 NOVEMBRO
2 DEZEMBRO
6 DEZEMBRO
7 DEZEMBRO
9 DEZEMBRO

--
16 DEZEMBRO
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I.
A luta que, em Cabo Verde, Advogados têm travado por 

uma Ordem de Advogados baseada na Legalidade, na Justiça 
e na Advocacia limpa, contra a ma o-advocacia e contra a 
narco-advocacia, é tão grandiosa quão dura e desigual.

Fez gorar o perverso intento dos que (“advogados”, 
políticos, certos média) quiseram passar, à opinião interna e 
internacional, as falsas ideias de que a (des) ORDEM DOS 
ADVOGADOS DE CABO VERDE, OACV, está bem; a 
(má o e a narco) advocacia (para a qual o valor pro ssional 
se mede pela riqueza rápida extraída de negociatas, branque-
amentos e trafulhices) é exemplar; a in JUSTIÇA caminha 
para a primavera, e a prioridade ou o problema da Justiça, 
em Cabo Verde, é a criação de um tribunal constitucional e 
de centros de arbitragem.

Gorado também  cou o intento de passar a falsa ideia 
de que a luta pela Legalidade, pela Justiça e pela Advocacia 
limpa é questão pessoal de um ou alguns sem eco na classe, 
que estaria alinhada com a advocacia trafulha de fachada 
argentária.

II.
A persistente luta da Lista B, depois denominada Lista V, 

pela Legalidade, pela Justiça e pela Advocacia limpa traduz a 
determinação com que os Advogados de Cabo Verde, na sua 
maioria e não apenas um ou alguns, se não identi cam e não 
querem ser identi cados com trafulhices e in JUSTIÇAS, 
porque o elevado ideal por que têm pugnado, o único capaz 
de assegurar a paz social e de garantir o futuro de Cabo Verde 
como estado, é o de JUSTIÇA sem discriminação.

Quando líderes dos principais partidos da oposição, que, 
com abuso da pro ssão de advogados, tinham assaltado a 
OACV, prepararam 2 anteprojectos, um de lei das associações 
pro ssionais de direito público e outro, de estatuto da OACV, 
ambos recheados de aberrações jurídicas arqui-fascistas que 
nem o Fascismo de 1933 tinha ousado e, quando a então 
Ministra de Justiça apresentou à Assembleia Nacional e fez 
aprovar, como do Governo, esses 2 textos, acrescidos de 
uma norma ilegal e inconstitucional, pela qual a lei decidia 
um caso concreto, no sentido de os assaltantes continuarem 
a deter a OACV usurpada, a oposição (pela autoria desses 
2 ante-projectos) e a situação (pelo apadrinhamento e 
transformação desses ante-projectos nas leis nº 90/VI/2006 
e 91/VI/2006, de 09.Jan) emitiram inequívoca mensagem 
sobre o lado com que estão e, sobre a hostilização contra 
os Advogados que lutam pela Legalidade, pela Justiça e 
pela Advocacia limpa, em Cabo Verde.

Hostilização inequívoca, patenteada até na alteração da lei 
eleitoral (contida no Estatuto da OACV) durante o arrastado 
(e fraudulento) processo eleitoral iniciado em 2004, no sentido 
que os assaltantes da OACV (líderes da oposição) traçaram em 
seu exclusivo proveito e, que o Ministério de Justiça avalizou, 
com a mais requintada das parcialidades e injustiças, para im-
pedir a nossa Lista de se manter na corrida eleitoral. Mas em 
vão, porque a nossa luta pelo Direito Fundamental à Justiça é 
de toda a sociedade caboverdeana, dentro e fora do país e, de 
todo o futuro do país.

 Depois disso, o dilatado não julgamento dos recur-

sos eleitorais da nossa Lista evidenciam que, por termos 
vencidos todos aqueles obstáculos, a hostilização contra 
a Advocacia limpa foi passada para o nível seguinte, do 
STJ, que, protelando e denegando justiça à nossa Lista, 
está a fazer ipso facto um duplo trabalho de in justiça e 
de parcialidade: primeiro, protege a cordiale entente entre 
a oposição e a situação; segundo, a in JUSTIÇA defende 
causa própria, mantendo injustamente afastados da OACV 
os que lutam a sério para pôr  m à in JUSTIÇA.

III.
Essas injustiças e o Carnaval das Cerimónias de Abertura 

dos Anos Judiciais com as mesmas lengalengas que já não ilu-
dem a ninguém, em que titulares da soberania se sentam com 
usurpadores (da OACV) falsamente intitulados de “bastonários 
da Ordem dos Advogados”, são mais do que su cientes, se não 
excessivos, para dizerem, a nós em particular, ao Povo em geral, 
e aos altos representantes diplomáticos acreditados em Cabo 
Verde que, por motivo de uma cordiale entente entre a oposição 
e a situação, a in JUSTIÇA, que é um mal para o Povo, para 
o Estado, para o Futuro de Cabo Verde e para os Advogados 
que lutam pela Advocacia limpa, vai continuar, porque é um 
mal desejado pela oposição e pela situação, que dela tiram 
proveito, mais não seja pela comprovada impunidade para os 
de colarinho branco, ao longo de 32 anos.

 A Democracia, em Cabo Verde, foi um acidente 
imposto pelo descontentamento geral do Povo e pela 
mudança da conjuntura política internacional, que não 
por opção sustentada ou pugnada pelos principais barões 
e aproveitadores da cordiale entente durante a ditadura no 
post 1975, em que uns e outros se entendiam para lixar a 
vida aos que agora lutam pela Advocacia limpa.

IV.
A nossa luta tem, pois, de ser persistente, porque a dura 

verdade é que as infelicidades, tragédias e sofrimentos cau-
sados pela in JUSTIÇA ao Povo e aos Advogados que lutam 
pela Advocacia limpa, não tocam e não são minimamente 
sentidos pelos contentados da cordiale entente, os quais 
nos tentam ludibriar com as suas guerrinhas de alecrim 
e manjerona e com os seus consensos, que nunca vão tão 
longe a ponto de destruir o seu entendimento de base e, de 
eliminar as in JUSTIÇAS na Justiça.

V.
Os sacrifícios e privações dos Colegas Advogados que, 

por  rme ideal de Justiça, se têm empenhado sem desalento 
na luta pela Legalidade, pela Justiça e pela Advocacia limpa, 
sensibiliza tanto mais, perante a forma como os poderes e a 
in JUSTIÇA nos tem sistematicamente hostilizado. 

Dignos de respeito são os Magistrados que, com sentido 
de Justiça e amor à verdade, têm denunciado, com toda a 
necessária verve e sem rebuços, o estado comatoso da in 
JUSTIÇA em Cabo Verde.

Estejamos cientes para as in JUSTIÇAS galopantes que 
se vão suceder agora que, no afã de apresentar resultados de 
uma primavera próxima na in JUSTIÇA, as decisões vão 
chover para  ns de estatística e de propaganda sobre uma 
propalada e falsa recuperação, para maior desgraça dos 
Cidadãos Caboverdeanos, injustiçados.

VI.
Uma outra forma de perseguição, que já é tempo de ser 

publicamente denunciada, é que, sob a capa da interpretação 
da lei tributária, se liquidam aos Advogados que se dedicam 
à Advocacia limpa rendimentos  ctícios excessivos, e se lhes 
impõe tributação superior ao que efectivamente auferem.

 Ao aplicar uma liquidação tributária e uma imposição 
superiores aos ganhos efectivos, o Estado, Fisco, comete o 
abuso de colocar o Advogado, contribuinte, na falsa situação 
de devedor, por dívida  ctícia, inexistente, mas que, decla-
rada e exigida pelo Estado, constitui forma – pior do que a do 
tempo da PIDE/DGS colonial-fascista – de perseguir àqueles 
que, por praticarem a Advocacia limpa, se tornaram indesejados 
para a cordiale entente e, alvos duma nova forma desumana de 
tortura moral e de perseguição pro ssional, económica, social 
e política, que é a perseguição e extorsão tributárias.

VII.
Persiga o Fisco os trabalhadores, os pro ssionais, os 

operadores nacionais; destrua a vida económica e pro ssio-
nal honesta, persistente e legal dos nacionais; destrua todo 
o Comércio Nacional, como tem estado a destruir sem dor 
nem piedade; mas que o Estado e o Fisco se não esqueçam 
de que, se o colonialismo português, nos anos de 1950 tivesse 
permitido tamanha entrada e invasão de Chineses para toma-
rem aos Caboverdeanos todas as oportunidades de negócios, 
de comércio, de pro ssões e de trabalho (numa clara invasão 
para uma re-colonização ainda pior), todos nós estaríamos hoje 
a cortar cana em São Tomé e Príncipe e, não havia de haver 
nenhum dos da cordiale entente da situação e da oposição, que 
presentemente, do alto da prepotência, perseguem os nacionais 
e que, dia a dia, estão descuidosamente a entregar, a esses 
estrangeiros, a soberania nacional e todas as formas lícitas 
de os Caboverdeanos ganharem a vida, não  cando para os 
Caboverdeanos nenhuma outra margem de actividade, a não 
ser os trabalhos escravos mal pagos pelos chineses e a prática 
de trafulhices e de crimes.

A inconfessável cordiale entente, a in JUSTIÇA, a re-
colonização de Cabo Verde pelos Chineses (num perverso 
e retrógrado colonialismo disfarçado de cooperação), e a 
exacção do Fisco ameaçam o exercício da Advocacia que 
não se dedica a má o advocacia e a narco-advocacia, com a 
mesma feroz indiferença com que tem eliminado o Comércio 
Nacional, como se jamais tivesse havido ou pudesse haver 
Democracia sem comerciantes e sem comércio, sem banca, 
sem telecomunicações nacionais, nacionais por pertencerem 
àqueles para quem Cabo Verde é a pátria e o destino, não 
nacionais daqueles a quem se concedeu naturalização, para 
sugarem divisas (euros e US dollars) e as remeterem para os 
seus países de origem, no Oriente Médio ou na China.

Temos de manter análise e consciência dos perigos que 
pairam sobre a Justiça e sobre o Futuro do nosso País e 
não podemos  car calados, quando a estreiteza da cordiale 
entente se entretém em futilidades, sem olhar para os sérios 
perigos das in JUSTIÇAS em Cabo Verde. 

Praia, Outubro de 2007
Vieira Lopes

Principal cabeça de lista da Lista V

Advocacia limpa contra a des ORDEM e a in JUSTIÇA

A des ORDEM e a in JUSTIÇA 
em CABO VERDE  – IV –
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Nós, os estudantes cabo-verdianos aqui na Bolívia 
resolvemos por este meio pôr cobro a alguns rumores, 
alguns maldizeres, para sermos exactos, que andam a 
circular na nossa terra natal a nosso respeito. Aprovei-
tamos este espaço para passar também algum esclareci-
mento sobre o que é a vida do estudante cabo-verdiano 
na Bolívia. 

Em primeiro lugar desmentir que o grupo consti-
tuído por 35 estudantes, do qual faço parte, que saiu 
de Cabo Verde no dia 23 de Julho de 2007, encontrar-
se-ia em más condições, estando todos internados e 
doentes no hospital e passando fome. Isto é absurdo 
pois não houve nenhum incidente do género, realçando 
que a maior di culdade por nós encontrada foi o frio 
e a saudade com os quais já nos estamos a acostumar, 
deitando por isso por terra tais rumores de que estarí-
amos a passar um mau bocado. Aqui, nem a altitude 
nos conseguiu derrubar. Todos nos encontramos de 
plena saúde, tendo já realizado exames médicos que 
con rmam o que aqui foi dito.

Se disseram que estamos mal é tudo mentira, muito 
pelo contrário. Desde o nosso primeiro contacto com o 
solo boliviano que estamos sendo muito bem tratados, 
fomos muito bem recebidos pelos colegas cabo-ver-
dianos que nos esperavam com a bandeira nacional e 
com o hino “Soncente e sab...”, e acolhidos pelo povo 
boliviano que revelou ser bastante acolhedor e simpático, 
que não nos deixa sentir longe de casa.

Um outro rumor ainda mais descabido e que tem 
que ser deitado por terra o mais breve possível, pois 

não passa de uma tremenda leviandade que fere a 
integridade e desestabiliza a concentração nos estudos 
dos cabo-verdianos aqui na Bolívia, é o de serem todos 
drogados. Isso se refere ao grupo de onze estudantes 
que chegaram na Bolívia de há um ano para cá. Disso 
eu falo com convicção de que esse rumor, essa mentira 
reina em São Vicente pois ainda antes da minha viagem 
alertaram-me e aos meus colegas para termos cuidado 
porque os outros estudantes que aqui se encontravam já 
tinham entrado no caminho sem volta, que é o mundo 
das drogas. 

Pois bem, digo em alto e bom som de que tudo o que 
se tem dito a esse respeito são mentiras e difamações de 
invejosos que sentem prazer em difamar e colocar mal 
os outros, denegrindo a sua imagem.  Se há algo que 
não se pode dizer sobre esses meninos é que durante o 
tempo que aqui, estão tenham feito algo que manchasse 
o nome do povo cabo-verdiano. Muito pelo contrário, 
pois tudo o que tem feito até agora é digni car e elevar 
o bom-nome de Cabo Verde, que fez com que a nossa 
comitiva fosse a única até agora directamente recebida 
pela direcção da universidade. Tudo, fruto do prestigio 
e feitos conquistados com esforço, respeito e acima 
de tudo do bom comportamento que esses estudantes 
demonstraram desde a sua chegada à Bolívia. 

De facto, na reunião com a direcção não foi proferida 
nenhuma palavra que não fosse elogios, demonstrando 
a admiração e o sentimento de respeito mútuo que lhes 
foi passado por esse grupo do povo cabo-verdiano. Pois 
é, ninguém na Bolívia, nem a polícia, nem o serviço de 

emigração, ninguém mesmo, tem uma queixa que seja 
da comunidade cabo-verdiana aqui presente.

Uma outra boa notícia para a Nação é o facto de 
ser um cabo-verdiano o melhor aluno do seu curso. 
Como se pode ver, os cabo-verdianos aqui na Bolívia só 
têm elevado o nome de Cabo Verde, tendo-o colocado 
num patamar muito respeitado, graças à dedicação aos 
estudos, pelo que pedimos que não falem do que não 
sabem, ainda por cima mal. E que ninguém denigra a 
bela imagem do cabo-verdiano criada por esse grupo de 
onze alunos e que nós aqui que chegamos agora vamos 
fazer tudo ao nosso alcance para mantê-la como está e, 
se possível, elevá-la ainda mais.

Se é do intento de algum cabo-verdiano manifestar 
a nosso respeito, que seja para apoiar e incentivar, ou o 
que seja, desde que não se manifeste no sentido pejo-
rativo. É que estamos longe de casa e as adversidades 
por si só que temos de enfrentar já são muitas, pelo que 
necessitamos do vosso carinho e apoio. E isso é algo 
que pedimos do fundo do coração. 

Por último e não menos importante é manifestar-se 
o profundo sentimento de agradecimento e de amizade 
que nutrimos pelo senhor António Fonseca Monteiro, 
acarinhado por esse grupo de amigos por Sr. Toy, a 
quem devemos muito e muito gratos estamos. Um muito 
obrigado por tudo o que fez por nós.

Sodade ê Tcheu, Tristeza ê Maior...
Carlos Augusto Silva Coutinho 

PS: O artigo foi assinado por todos os estudantes presentes em Cochabamba, Bolívia.

ESTUDANTES 
Cabo-verdianos na Bolívia

Estas palavras de súplica foram pro-
feridas pelo chefe da esquadra policial no 
seu próprio gabinete enquanto repreendia 
um traficante de drogas de nacionalidade 
cabo-verdiana. Mas, como eu que não 
faço parte da equipa policial nem das 
autoridades judiciais do Tarrafal, pude 
assistir a tal conversa!? Permitam-me 
contar:

No último número deste jornal (A 
Semana) antes das férias de Agosto ul-
timo, alguém mandou publicar um artigo 
que denunciava a venda alargada de 
estupefacientes no concelho de Tarrafal 
de Santiago, classificando Tarrafal como 
“pelourinho da droga”. Este artigo além de 
denunciar, lamentava a passividade das 
autoridades face à situação, mas também 
revelava a preocupação da sociedade 
perante o futuro da actual adolescência 
que inocentemente é levada à desgraça 
desta entorpecente ameaça. O artigo caiu 
como “bomba”, pois por cá as pessoas 
normalmente reagem para “lamentar” 
depois que o perigo ou a ameaça tiver 
causado os seus efeitos, raramente há 
uma reacção preventiva, é uma caracte-
rística própria do Tarrafalense que tende 
sempre a dizer “ê ca nada cu mi”. Este 
comportamento sociológico é resultado 
claro da repressão que assistiu, viveu e 

consequentemente teme - resultado da 
instalação de um campo de concentração 
-, que o digam os sociólogos. 

Qualquer processo revolucionário é 
feito por pessoas de dentro, mas com 
experiência de fora, o que é o meu caso. 
Encadeio este tipo de luta porque trago 
do mundo a visão de liberdade e como 
dizia Ernesto: “Hay que endurecerse 
siempre, pero sin perder la ternura jamás” 
e sinto que as minhas intervenções estão 
ganhando “militantes” e o anonimato vem 
se desfazendo, enfim Tarrafal é pequeno 
e todo o mundo se conhece. 

Foi assim que no meu escritório fui 
informado via telefone que o senhor 
Comandante da POP do Tarrafal estava 
desejoso de falar comigo, ao que pronta-
mente atendi e ele sem nenhum tipo de 
cerimónia disse-me: “Venha um momento 
à esquadra!!!”. Só tive tempo de dizer: 
“Já estou a caminho”. Mal tive tempo de 
concluir o trabalho que tinha em mãos 
e já lá estava para inteirar-me do que 
se tratava. Mas, fiquei imediatamente 
aliviado quando vi que o “elemento” que 
acompanhava o Chefe Estêvão no seu 
gabinete de trabalho não era - nem de 
longe nem de perto - conhecido meu. 
Cumprimentei ao Comandante com 
o habitual aperto de mãos, o que não 

pude fazer com o desconhecido porque 
não as tinha disponíveis. Depois de 
alguns segundos de “suspense”, o meu 
anfitrião olha fixamente nos meus olhos 
e aponta com as duas mãos para cima 
da sua secretária de trabalho, foi então 
que notei e passei a compreender que 
se tratava de um caso de apreensão 
“em flagrante delito” de um traficante de 
drogas. Ao olhar para “o desconhecido” 
compreendi também que o mesmo se 
encontrava algemado, quando o Coman-
dante Estêvão proferiu as palavras que 
acabaram por ficar na minha memória: 
“ Já vos disse quantas vezes para não 
virem ao Tarrafal vender drogas porque 
serão apanhados” e o elemento para 
ver se se livrava das barras da justiça 
e das suas consequência, repetia: “Não 
venderei mais em lugar nenhum”.

Enquanto os dois conversavam, 
eu tentava compreender o porquê da 
minha presença naquele lugar. Acabei 
por ligar o facto às minhas intervenções 
tanto escritas como verbais em jornais 
consequentemente a encontros diversos 
em que se reflecte e se fala da sociedade 
tarrafalense.

Passei mais uma olhada sobre a se-
cretária do chefe e confirmei que havia 
muitas notas, algumas moedas, vários 

embrulhos em papéis de cimento - supos-
tamente de canábis -, e um recipiente de 
“cola creasy” com várias doses de “base”, 
conforme fez questão de me mostrar o 
responsável oficial pela manutenção da 
segurança no concelho do Tarrafal de 
Santiago sem permitir que eu tocasse.

Antes de abandonar o local fiz uma pe-
quena e singela abordagem ao indivíduo 
apreendido, dizendo-lhe que já passou 
do tempo em que o traficante de drogas 
passava despercebido no Tarrafal e que 
a população está de braços dados com 
as autoridades policiais para denúncias 
e investigações, perguntei-lhe se tem 
filhos, respondeu que sim - não duvidei 
por ele aparentar uns 40 anos - vi como 
lhe brilharam os olhos quando lhe falei 
de pessoas que ama, perguntei-lhe ainda 
como se sentiria se os outros dessem a 
mesma droga aos seus filhos. Ele ficou 
sem palavras e simplesmente chorou!

Acredito no dia em que poderemos, 
com cada apreensão, transformar um 
homem novo e conquistar mais militantes 
para a nossa luta.

Faço minhas as palavras do senhor 
Comandante: “...POR FAVOR NÃO 
VENHAM A TARRAFAL VENDER 
DROGAS ...”

Paulo Varela 

“...POR FAVOR NÃO VENHAM A TARRAFAL VENDER DROGAS ...”
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