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Mundialito de futebol vai 
homenagear Carlos Alhinho

JAIME GAMA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Gasolina também
vai baixar

Presos suspeitos da morte de 
casal de idosos em Jalalo Ramos

Ex-director da cadeia 
de São Martinho
preso nos EUA

Menores imigrantes 
alojados com adultos 
em esquadra policial

PR pede fi scalização 
preventiva da taxa de 
iluminação pública

ECONOMIA DESPORTO SOCIAL

O ex-director da Cadeia Central de São Martinho, capitão 
Carlos Graça, encontra-se detido na prisão federal da cidade 
de Central Falls, no Estado de Rhode Island, Estados Unidos 
da América.

A Organização de Apoio aos Estrangeiros em Cabo Verde 
(OAE-CV) faz saber que 10 menores pertencentes ao grupo 
dos 128 imigrantes clandestinos oriundos de Guiné-Bissau, 
Gâmbia, Gana, Senegal e Guiné-Conakry estão alojados na 
Esquadra Policial da Achada Eugénio Lima, com partilhanfo 
o mesmo espaço que os adultos.

“A parceria especial
podia ter ido mais longe”

Págs. 10 e 11

In Suplemento

Barraca ‘a outra ilha’
dentro da Boa Vista
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E 
stá fi nalmente localizado o paradeiro 
do ex-director da cadeia central da 
Praia. Autoridades norte-americanas 
e cabo-verdianas confi rmam, em 
exclusivo a este jornal, que Carlos 

Graça se encontra encarcerado, desde Março 
de 2007, na cadeia federal da cidade de Central 
Falls, Estado de Rhode Island. “O Sr. Carlos 
Graça encontra-se efectivamente detido na 
prisão federal da cidade de Central Falls do 
Estado de Rhode Island, nos Estados Unidos 
da América”.

 A representação consular da cidade da 
Praia em Bóston precisa que informações rece-
bidas das autoridades americanas  asseveram 
que Graça terá sido detido, a 26 de Março de 
2007, logo depois de ter entrado ilegalmente 
nos EUA. Outras fontes deste jornal assegu-
ram que o fugitivo teria sido preso à entrada 
de uma fábrica, onde supostamente estaria a 
trabalhar ou à procura de emprego. Mas esta 
informação não foi confi rmada pelas autori-
dades locais.

O Consulado-Geral de Cabo Verde para 
a região de Nova Inglaterra sustenta que, até 
esta, apenas recebeu uma notificação que 
confi rma a prisão de Carlos Graça, através 
dos serviços da emigração e fronteiras dos 
EUA. “Mas não recebemos qualquer infor-
mação de que Graça esteja em processo de 
deportação, nem tão-pouco nenhum pedido 
para a emissão de documentos a favor do 
mencionado cidadão cabo-verdiano”, informa. 
A mesma fonte avança que o antigo director 
da Cadeia de São Martinho está, neste mo-
mento, sob a custódia do serviço federal US 
Marshalls. “Infelizmente não conseguimos 
obter quaisquer outras informações junto 
do US Marshalls, que têm a custódia do Sr. 
Graça. É que do US Marshalls comunicaram-
nos que se trata de um processo ainda em 
instrução e que por isso não nos podem dar 
mais informações”.

US Marshalls (USMS) é um órgão directa-
mente dependente do Departamento de Estado 
da Justiça dos Estados Unidos da América. 
Além de proteger ofícios judiciais, esse serviço 

funciona como agência preliminar do governo 
dos EUA para conduzir investigações dos 
fugitivos da lei . Os US Marshals asseguram 
também a segurança das testemunhas que aris-
cam as suas vidas por prestarem depoimentos 
nos casos que envolvem o crime orgnizado e 
outras actividades criminais. Essa instituição 
abriga actualmente perto de 55.200 detidos 
federais, nos que se incluindo o cabo-verdiano 
Carlos Graça.

Estranho em tudo isso é que a Procurado-
ria-Geral da República de Cabo Verde pouco 
ou nada sabe sobre o paradeiro de Carlos 
Graça. “O Ministério Público desconhece, 
por ora, o paradeiro do ex-director da Cadeia 
Central de São Martinho, que na sequência de 
um processo-crime movido contra ele, pôs-se 
em fuga”, realça uma fonte do MP, para quem 
“se existir algum processo para o possível 
repatriamento de Carlos Graça para Cabo 
Verde, ele deve acontecer por iniciativa das 
autoridades norte-americanas e com base na 
legislação em vigor nesse país”.

A Semana sabe que a PGR tem em seu 
poder apenas um processo-crime contra o  
fugitivo, o qual se encontra sob o segredo da 
justiça e a seguir os seus trâmites legais. Essa 
acção judicial surgiu depois de um inquérito 
mandado instaurar pelo Ministério da Justiça, 
na sequência do motim de 25 de Dezembro de 
2006 na Cadeia de São Martinho, que resultou 
na morte de um jovem recluso de Ribeirão Cal 
e no ferimento de seis outros presos. Como 
consequência, Graça foi detido pela PGR, 
apresentado ao Tribunal da Comarca da Praia 
e interditado de sair de Cabo Verde. 

Ainda assim, o capitão fi ntou as autorida-
des fronteiriças e abandonou o país, sem ter 
solicitado visto para a emigração, e seguiu para 
os EUA via a vizinha República do Senegal. 
A sua fuga para os Estados Unidos aconteceu 
depois da primeira semana de Março de 2007, 
altura em que Graça terá sido afastado como 
director da cadeia de São Martinho e substitu-
ído interinamente no cargo por José Joaquim 
Gomes, subchefe da Guarda Prisional. 

Inquérito e mudança 
para nova cadeia

A demissão de Graça tem origem na rebelião 
de 25 de Dezembro 2006. Tudo começou quan-
do, por volta das 9 horas desse dia, os detidos 
souberam que as visitas, no Dia do Natal, seriam 
repartidas em dois períodos: de manhã para os 
presos preventivos e à tarde para os condenados. 
Convencidos de que a visita seria geral e ao 
longo de todo o dia, o descontentamento logo se 
instalou, com disparos entre reclusos e guardas 
prisionais, actos de vandalismo, nomeadamente 
gritarias, pontapés nas portas, distúrbios vários, 
entre outras situações.

Do motim resultou um 
morto e vários feridos

Carlos Graça e o director-geral dos serviços 
penitenciários, acusados de exagerar nas punições 
e de violação à integridade física dos presos, fo-
ram constituídos arguidos. Saíram entretanto em 
liberdade sob termo de identidade e residência e 
foi-lhes interdita a saída do país. Mas poucos dias 
depois A Semana noticiava a fuga do país do ex-
director da cadeia de São Martinho. Este jornal 
apontava então que Graça tinha tomado o rumo 
dos E.U.A. Desde então pouco se soube do “fora-
gido”. Entretanto, a partir de Setembro de 2007, o 
português Fernando Jorge Mendes Almeida toma 
o seu lugar, posto que ocupa até Outubro 2008. 
No entanto este também acaba, por ser suspenso 
e substituído no cargo pelo eterno número dois 
daquele serviço penitenciário, José Joaquim Silva 
Gomes. Fernando Jorge é quadro do Ministério da 
Justiça de Portugal e vinha chefi ando a Cadeia de 
São Martinho, no âmbito da cooperação existente 
entre Cabo Verde e aquele país europeu.  

E foi o próprio Ministério da Justiça que deu 
por fi nda a comissão de serviço de Fernando 

Jorge. “Fernando Jorge está suspenso, sem a 
perda do seu ordenado, do cargo de director da 
Cadeia Central de São Martinho, pelo menos 
até concluirmos um inquérito que mandamos 
instaurar. Esta medida visa apurar as denúncias 
tornadas públicas por presos e através dos meios 
da comunicação social, nomeadamente as de 
maus-tratos a reclusos praticados por guardas 
prisionais e a fuga de reclusos dessa cadeia. Isto 
para além do abaixo-assinado dos presos em 
defesa do director suspenso, o que consideramos 
ser uma situação anómala”, confi rma a ministra 
da Justiça, para quem esse processo, enquanto 
instrumento comum de gestão, segue os seus 
trâmites de forma normal.

Marisa Morais diz, no entanto, que a con-
tinuidade ou não de Fernando Jorge no cargo 
para o qual tinha sido nomeado, vai depender 
dos resultados do inquérito, agora na recta 
fi nal. “As notícias trazidas a público criam um 
quadro com anomalias, que indiciam quebras 
da segurança na Cadeia de S.Martinho. Depois 
das recomendações do inquérito, vamos tomar 
as medidas para introduzir as correcções neces-
sárias e garantir assim a segurança dos reclusos, 
o funcionamento e a protecção da cadeia da 
Praia”, Sublinha.

A governante acrescenta que o inquérito 
referido surge também no quadro do processo de 
mudança para a nova Cadeia Central da Praia. 
“Vamos mudar, no primeiro trimestre de 2009, 
para a nova Cadeia Central. Esta encontra-se 
na fase de conclusão e tem uma capacidade para 
600 reclusos. Isto sem contar com as instalações 
da actual cadeia, que vão ser redistribuídas 
e aproveitadas para vários serviços. O novo 
estabelecimento prisional da Capital terá um 
sistema de videovigilância, o que garantirá uma 
maior segurança aos presos e às instalações 
em geral”.

Totalmente superlotada é como a titular da 
pasta da Justiça caracteriza a actual situação na 
Cadeia Central de São Martinho. É que, segundo 
a ministra, este estabelecimento reúne no seu seio 
cerca de 630 reclusos, quando a sua capacidade 
máxima é de 247 pessoas. “Alguns dos reclusos 
são de alta perigosidade, por estarem ligados 
ao narcotráfico e possuírem algum poderio 
fi nanceiro”, alerta Marisa Morais.

Ex-director detido na prisão federal dos EUA

O ex-director da Cadeia Central de São 

Martinho, capitão Carlos Graça, encontra-se 

detido na prisão federal da cidade de Central 

Falls, no Estado de Rhode Island, Estados Unidos 

da América. O homem que conseguiu passar 

a fronteira e fugir de Cabo Verde quando tinha 

interditada a saída do país vem sendo ouvido 

em processo e está sob a custódia da agência 

governamental US Marshalls. Graça fugiu 

para os EUA para se livrar de um processo que 

pesava sobre ele na sequência do motim de 

25 de Dezembro de 2005 no estabelecimento 

prisional da Praia, de que resultou um morto e 

seis feridos. 

ALÍRIO DIAS DE PINA
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A 
ministra da Presidência do Con-
selho de Ministros confi rma que 
o executivo de José Maria Neves 
já remeteu, desde terça-feira últi-

ma, a referida proposta de lei à Assembleia 
Nacional, para efeito do seu agendamento, 
debate e aprovação ainda na sessão plenária 
deste mês.

Janira Hopffer Almada precisa que essa 
resolução é constituída por dois artigos e 

propõe o alargamento do Supremo Tribunal 
da Justiça de cinco para sete membros, isto 
enquanto esta instância da justiça funcionar 
como Tribunal Constitucional. A lei deve 
entrar em vigor imediatamente após a sua 
aprovação.

“Além do reforço em termos de recursos 
humanos, a medida visa dividir o STJ em 
duas secções: uma criminal e uma outra que 
abrange as restantes áreas de intervenção, 
como cível, administrativo e laboral. Cada 
uma dessas áreas terá três juízes, que vão 
especializar-se em função das matérias que 
dependem deles”, fundamenta uma fonte 
autorizada do Ministério da Justiça. 

A perspectiva é que essa decisão go-
vernamental possa contribuir para reduzir a 
morosidade processual junto do STJ, além 
de resolver o problema da caducidade de 
mandato dos juízes dessa instância máxima 
da justiça cabo-verdiana. Mas também essa 
lei não deixa de  constituir a saída encontrada 
pelo governo para ultrapassar o impasse im-

posto pelo MpD quando inviabilizou o pacote 
legislativo para a reforma do sector da justiça 
levado ao parlamento no inicio deste mês. 
É que o MpD condicionou a aprovação do 
citado pacote de lei à revisão da Constituição 
da República.

“Esta é a forma que o governo encontrou 
para, muito rapidamente, fazer funcionar os 
tribunais de forma normal, depois de o MpD 
ter chumbado, na sessão de AN deste mês, 
um pacote de lei que preconiza uma ampla 
reforma para o sector da justiça”, fundamenta 
Jandira Hopffer Almada.

O executivo sustenta que essa iniciativa 
legislativa que propõe aumentar os membros 
do STJ é constitucional e pode ser aprovada 
por maioria simples dos deputados. “A escolha 
dos membros do STJ a nível do parlamento 
vai, no entanto, exigir o voto de dois terços 
dos deputados, mas isso vai depender dos 
entendimentos a serem conseguidos entre os 
envolvidos no processo, no momento oportu-
no”, desafi a a informante de A Semana.

O parlamento já tem seu 
poder uma resolução 
do governo, aprovada 
em Conselho de 
Ministros, para alargar a 
composição do Supremo 
Tribunal da Justiça 
de cinco para sete 
membros. A medida visa 
normalizar a situação de 
caducidade de mandatos 
em que se encontram 
os integrantes do STJ, 
depois de a oposição ter 
chumbado, no início deste 
mês, o pacote legislativo 
para a reforma do sector 
de justiça.
  

Governo vai alargar
número de juízes do STJ

ALÍRIO DIAS DE PINA

A notícia sobre o desaparecimento das armas na Procuradoria da Assomada suscitou o seguinte esclarecimento da parte do juiz 
Clóvis, presidente do Tribunal dessa Comarca: “Nos processos que envolvem armas, estas entram primeiro na Procuradoria, onde 
fi cam guardadas até à Acusação. Depois são remetidas ao Tribunal. O Tribunal conserva o processo com as respectivas armas até à 
leitura da sentença. Depois as armas são declaradas perdidas a favor do Estado e remetidas ou não às autoridades policiais”, explica 
o magistrado que volta a assegurar que nenhuma arma sumiu do Tribunal da Assomada.

É que, na notícia publicada na passada semana, este jornal diz que o Tribunal fi ca como responsável pelas armas durante a fase 
de instrução e que elas são devolvidas ao Ministério Público após a sentença. Fica, pois, o esclarecimento.

Esclarecimento

Senhor Jornalista José Vicente Lopes, 
  
Na última edição do jornal A Semana é 

publicado um artigo intitulado “magistrados 
batem com a mão na mesa”, assinado pelo 
Senhor, em que são atribuídos a uma fonte 
do CSMJ, algumas afi rmações e juízos sobre 
o termo do mandato dos Juizes Conselheiros 
do Supremo Tribunal de Justiça. 

  A ilustração da peça com uma destacada 
fotografi a do Presidente do Conselho pode, na 
ausência da identifi cação dessa fonte ou de 
quaisquer outros esclarecimentos, levar a que 
se lhe atribua a autoria de tais declarações. 

Assim sendo, e para desfazer possíveis 
equívocos, vejo-me compelido a demarcar-
me publicamente de tais afi rmações e juízos, 
tanto mais que o próprio Conselho a que 
presido considera o teor da sua “Declaração 
Pública” auto-sufi cente no seu conteúdo, não 
carecendo, por ora, de quaisquer esclareci-
mentos adicionais. 

Por conseguinte, agradecia a Vossa Exce-
lência a publicação deste meu posicionamento 
na próxima edição do vosso jornal. 

Atenciosamente 
BENFEITO MOSSO RAMOS

Presidente do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial 

NA - Para a feitura da referida peça ouvimos vá-
rias fontes. A afi rmação “não queremos ser 
os novos Raul Querido Varela do sistema”, 
efectivamente, não pertence ao presidente 
do CSMJ, Benfeito Mosso Ramos. O que 
importa é que o sentimento existe entre o 
colectivo do STJ e por lapso saiu CSMJ. A 
fotografi a serviu para ilustrar a “declaração 
pública” do CSMJ, lida publicamente pelo 
seu presidente, Benfeito Mosso Ramos. 
De todo o modo é de lamentar que a sua 
escolha tenha dado lugar a interpretações 
outras que a de ilustrar um artigo que falava 
não só da posição do CSMJ como também 
da “incómoda” situação em que se encontra 
o STJ neste momento. Normal, pois, em 
jornalismo em vez dos cinco juízes do STJ 
ou da vintena de magistrados que compõem 
o CSMJ se escolhesse a cara que além 
de ser comum aos dois órgãos tem ainda 
a particularidade de ser o presidente de 
ambos. Quanto aos equívocos, bem que 
os que lamentamos, apesar de que não 
saíram da nossa lavra.

JVL 

Presidente
do CSMJ 
esclarece
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A Presidência da República, soube A 
Semana, solicitou ao Supremo Tribunal de 
Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, 
a fi scalização preventiva do decreto-lei que 
regula o valor a cobrar pela iluminação 
pública, a cargo da Empresa Pública de 
Electricidade e Água, Electra. O chefe de 
Estado tem dúvidas se o referido diploma 
é uma taxa ou imposto.

A “taxa” ou “imposto”, conforme vier a 
decidir o TC, foi a via encontrada pelo exe-
cutivo para mobilizar recursos fi nanceiros 
que ajudem a Electra a suportar os custos 
desse serviço reclamado por todos. 

Por coincidência, a ministra da Eco-
nomia voltou esta semana ao assunto para 
reiterar que a iluminação pública é um 
“serviço prestado” pela Electra e, como 
tal, deve ser pago pelos seus utentes. Para 
Fátima Fialho, a situação da iluminação 
pública (e, com ela, a da própria empresa 
de electricidade) poderia estar melhor, “se 
algumas decisões tivessem sido tomadas 
no passado”. Mas a governante também 

reconhece que neste momento “não pode-
mos fi car a olhar para o leite derramado”, 
pelo que se deve “olhar para a frente e 
arranjar novas soluções”, sendo uma delas 
a taxa de iluminação pública. 

A par da taxa de manutenção rodo-
viária, a chamada “taxa de iluminação 
pública” é uma das ideias avançadas ao 
longo deste ano pelo governo, mas ambas 
acabaram por ser proteladas para Janeiro 
de 2009, frente à resistência verifi cada 
junto de sectores sociais e políticos. Na 
entrevista que concedeu semanas atrás 
a este jornal, a ministra das Finanças, 
Cristina Duarte, considerou que adiar a 
implementação dessas taxas por parte do 
governo, a que ela pertence, é “um grande 
erro”. Como  disse, “quanto mais tempo” 
se levar para a implementação deste tipo 
de medidas “pior será” para todos. 

Curiosamente, o MpD, que batalhou 
contra “a taxa de manutenção rodoviária” 
por considerá-la um imposto, mostrou-se 
mais compreensivo em relação à “taxa 

de iluminação pública”, ao assumir que 
não era contra a mesma. Em Outubro, 
comentando o assunto em Santo Antão, 
o presidente Jorge Santos condicionava, 
todavia, a implementação da referida 
medida a uma prestação efectiva do ser-
viço da iluminação pública por parte da 
Electra, já que apenas 20 por cento do 
país tem acesso a esse bem. Neste caso 
concluiu, “estariamos a obrigar 80% da 
população a pagar por um bem do qual 
não benefi cia”. 

Note-se por fi m que, ao abrigo da legis-
lação em vigor, o Tribunal Constitucional 
tem 20 dias para se pronunciar sobre a 
solicitação do presidente da República. 
E se, porventura, a balança da justiça 
inclinar para o lado do imposto, em vez 
da taxa, o Palácio da Várzea terá de levar 
o assunto ao parlamento, onde precisará 
de mobilizar uma maioria de dois terços 
para legislar sobre o assunto. Isto porque os 
impostos são uma competência reservada 
da Assembleia Nacional. 

O presidente do República 
enviou ao Tribunal 
Constitucional o decreto-
lei que regula a “taxa 
de iluminação pública” 
que o governo conta 
implementar no próximo 
ano fi scal. O chefe de 
Estado tem dúvidas se o 
referido diploma é uma 
taxa ou um imposto. 

JOSÉ VICENTE LOPES

PR pede fi scalização preventiva 
da taxa de iluminação pública
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ANTÓNIO 
NEVES

Se a candidatura de Carlos 

Veiga é um dado adquirido, 

mormente agora que Jorge 

Santos já o apadrinhou 

(“uma mão lava a outra” 

agora e na altura de formar 

dupla - houve duas de má 

memória! - “ambas vão 

ao rosto”), o mesmo não 

se poderá dizer de Isaura 

Gomes, por exemplo, 

sobre quem pequenos 

lobbies têm vindo a lançar 

ideias presidenciáveis, 

em particular entre as 

mulheres, tanto cá dentro 

como lá fora.

A GRANDE SUCESSÃO

OPINIÃO

Na altura em que o seu primeiro mandato 
presidencial entrava na recta final, havia 
uma enorme expectativa em saber se Pedro 
Pires se recandidataria ou não a um segundo 
mandato. Embora a ideia de um recuo nunca 
me tenha passado pela cabeça (Comandante 
que se preza nunca deixa uma tarefa pelo 
meio!), houve um momento em que me 
questionei sobre qual seria o panorama no 
xadrez político, em termos de candidaturas, 
caso a decisão fosse no sentido contrário ao 
desejado pela maioria dos cabo-verdianos, 
ou seja, que é que sucederia se no fim do 
primeiro mandato PP arrumasse as armas 
e parasse por aí, o que graças a Deus não 
aconteceu.

Por isso, enquanto se aguardava que o 
PR publicitasse a sua decisão, a expectativa 
levou-me a bater na madeira exclamando 
a frase: “Diabo seja surdo-mudo e paralí-
tico” para esconjurar uma eventual opção 
contrária à vontade expressa pela maioria 
da nossa população, residente no país e na 
diáspora, que ansiava ver Pedro Pires a 
desempenhar o segundo mandato. Para os 
apoiantes de PP (que acertaram em cheio), 
uma segunda vitória seria muito bem-vinda, 
pois teria - como tem - o condão de continuar 
a contribuir para a necessária estabilidade 
institucional.

Como homens da envergadura de Pedro 
Pires nunca viram costas ao chamamento 
nacional, havendo, especialmente, um 
pedido de desforra pendente em carteira, 
durante cinco anos em standby, em boa 
hora e no momento que achou oportuno o 
PR anunciou a sua decisão. Quem sabe, se 
para desgosto do único candidato adver-
sário. Com a vitória, PP voltou a assinar a 
prorrogação de Carlos Veiga para mais um 
lustro na lista-de-espera, onde continua, 
pachorrentamente, a aguardar nova oportu-
nidade. Seria um suplício intolerável caso 
volte a repetir-se em 2011.

Acreditando que Carlos Veiga vai in-
sistir até que vença (não é por acaso que 
aponta Mitterrand e Abdulaye Wade como 
exemplos a seguir), fica a seguinte certeza: 
restar-lhe-á sempre o sabor amargo, uma 
certa frustração, por não ter tido a glória de 
vencer Pedro Pires nas presidenciais. Afinal, 
ao contrário do que alguns pensam não se 
pode ter tudo, quando e como queremos. 
Coisas da vida! 

 Entretanto vê-se que Pedro Pires reju-
venesceu, está descontraído, a fazer uma 
arbitragem tranquila, tem o semblante 
desanuviado e livre de vestígios de stress, 
próprio de quem está a cumprir o seu úl-
timo mandato, mas também de quem tem, 
essencialmente, a plena consciência do 
dever cumprido. Homem de Estado, talha-
do para a função, detentor de vastíssimos 

conhecimentos e que sabe manejar a longa 
experiência acumulada, o Comandante tem 
vindo a dar um exemplar contributo para o 
equilíbrio institucional existente na nossa 
Sociedade, o que está bem patente no fac-
to de o Governo não ter que se preocupar 
com ameaças de vetos presidenciais opo-
sicionistas. Creio que não haveria tão boa 
governação se o poder Executivo tivesse, 
a todo o tempo, uma espécie de Espada de 
Dâmocles pendente sobre o pescoço.

Como nunca é demais lembrar factos 
pertinentes, faço aqui um ligeiro recuo para 
sublinhar, em particular para os mais novos, 
o seguinte: tendo em conta a sua estatura 
de político de todas as horas e de todas as 
batalhas em prol de Cabo Verde, a partir 
do momento em que se começou a cogitar 
sobre a primeira candidatura presidencial de 
Pedro Pires (Carlos Veiga, então PM, que 
na altura se considerava virtualmente eleito, 
tinha já colocado Gualberto do Rosário no 
seu lugar para que pudesse ficar com mãos 
livres na preparação da sua entrada triunfal 
na Presidência), não tive dúvidas de que 
o Comandante era, indubitavelmente, a 
entidade mais vocacionada para a função. 
O político que entre 1975 e 1990, na difí-
cil e espinhosa função de PM (lembrar é 
viver), conseguiu, com mestria, arrancar 
Cabo Verde da situação periclitante em 
que o recebera, e projectar as vias (uma 
delas, da sua própria lavra, foi a abertura 
ao pluripartidarismo em 1990) que viriam 
a servir para desbravar a nova caminhada 
iniciada em 1991.

A reiterada tentativa da liquidação 
política de Pedro Pires na sequência da 
derrota sofrida nas legislativas de 1991 
(com honras de enterro simbólico pelo par-
tido vencedor!), fez vir ao de cima a fibra 
deste Combatente da Liberdade da Pátria 
temperado na luta e no calor abrasador das 
matas das Guinés levando o Comandante a 
iniciar uma “travessia no deserto”, de cara 
levantada e sem ressentimentos, durante a 
última década do século XX.

Entretanto quando Carlos Veiga já 
considerava Pedro Pires arrumado e fora 
de combate político, via aberta para ser o 
sucessor de Mascarenhas Monteiro - então 
PR -, eis que, para o espanto e desespero dos 
que o haviam “enterrado”, Pires emerge da 
travessia para impingir ao Advogado duas 
derrotas consecutivas nas eleições presi-
denciais de 2001 e 2006. E, como dizia o 
poeta, se mais houvera mais vencera! 

 Quando em 2001 Pedro Pires volta 
a assumir as rédeas do país que ajudou a 
nascer e crescer como independente, en-
trando dessa feita pela Porta Grande como 
primeiro Magistrado da Nação, deixando 
Carlos Veiga sentado na estação à espera 

do próximo comboio como candidato semi-
vitalício, tive então a clara noção, assim 
como a maioria dos cabo-verdianos, que o 
Comandante estava em condições de desem-
penhar os dois mandatos regulamentares 
com um braço atado às costas.

As vozes que hoje circulam em louvor 
ao elevado desempenho do PR no decorrer 
desses oito anos fazem crer que, caso fosse 
possível, Pedro Pires estaria em condições 
de completar um “hat-trick”. Uma vez que 
a nossa Constituição consagra apenas dois 
mandatos presidenciais consecutivos (é 
próprio das democracias), Pedro Pires com-
pletará a missão que o povo lhe incumbiu 
e quanto ao resto o futuro dirá!

Já quase a entrar no “período de descon-
to” para a mudança de PR, o meu raciocínio 
agora é outro: como candidatos para o cargo 
não faltam ao PAICV, só caberá à família 
estrela-negra fazer, de entre os pares, a es-
colha criteriosa da individualidade a apoiar, 
sem pressa e com muita ponderação, que 
deverá ser aquela que reunir as melhores 
condições (haverá nomes a povoarem as 
mentes tambarinas) para levar de vencida 
qualquer candidato adversário, seja antigo, 
veterano ou caloiro. 

Quanto a candidaturas, conhecidas ou 
incógnitas, a serem apoiadas pelos outros 
partidos, além de Carlos Veiga que está na 
bicha desde 2001, há já algum tempo que se 
tem vindo a apontar nomes que acalentam 
certa ambição para ocupar o cadeirão. O 
certo é que aquele (ou aquela) da família 
ventoinha que tiver a ousadia de levar 
avante tal pretensão, terá que enfrentar o 
Advogado no jogo do “dá entre o á”, visto 
que ninguém deverá esperar que ele abdique 
(vai bater até furar!) do direito adquirido, 
pacientemente, na lista-de-espera nem que 
aceite ver os votos ventoinha abocanhados, 
ndescansód, por qualquer eventual pseudo-
independente! 

Se a candidatura de Carlos Veiga é um 
dado adquirido, mormente agora que Jorge 
Santos já o apadrinhou (“uma mão lava a 
outra” agora e na altura de formar dupla - 
houve duas de má memória! - “ambas vão 
ao rosto”), o mesmo não se poderá dizer 
de Isaura Gomes, por exemplo, sobre quem 
pequenos lobbies têm vindo a lançar ideias 
presidenciáveis, em particular entre as mu-
lheres, tanto cá dentro como lá fora.

Só espero não ver reeditada uma nova 
versão da novela Isaura/Gualberto/Jorge que 
tanto furor fez em Maio passado, precisa-
mente, por o líder do MpD ter aceitado que 
o lugar de candidato à presidente da CMSV 
fosse reservado com excessiva antecedência. 
Mas creio que, no caso em apreço, ninguém 
estará interessado em cair na esparrela. É o 
que veremos no momento próprio!
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Será Facto da semana

Aconteceu

ARFA vai fi xar preços dos medicamentos 
depois de consulta pública 

A Agência de Regulação e Supervisão dos Pro-
dutos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) lançou 
uma consulta pública para elaborar o anteprojecto 
que fi xa o preço dos medicamentos no mercado 
nacional.

A ARFA quer recolher os pareceres de profi ssio-
nais ou entidades públicas e privadas interessadas 
na matéria, que podem dizer de sua justiça através 
de e-mail ou correio postal. 

Um ano de parceria especial 
Quarta-feira Cabo Verde assi-

nalou um ano sobre o que então 
considerou um grande feito para o 
país, a sua Parceria Especial com a 
União Europeia. Em Bruxelas, 19 
de Novembro de 2007, o Conselho 
Europeu de Assuntos Gerais e Re-
lações Externas aprova a parceria 
especial entre Cabo Verde e a União 
Europeia. Um ano depois, o que 
mudou no relacionamento entre o 
nosso país e os 27? 

Para começar, os objectivos 
desta parceria continuam pouco 
claros para o cabo-verdiano co-
mum. É que este a primeira coisa 
que pensou quando ouviu que Cabo 
Verde e a União Europeia iriam 
ser “parceiros especiais” foi na 
livre circulação de pessoas e bens 
entre as duas regiões. Nada disso. 
Facilitação de vistos sim, total 
liberdade não. 

Em Junho deste ano assinou-se 
um acordo de mobilidade – um 
“fi lho” da Parceria Especial – que 
facilita os vistos para cidadãos 
cabo-verdianos circularem na 
União Europeia. Ainda esta se-
mana Jacques Barrot, comissário 

europeu para a Justiça, Liberdades 
e Segurança, sublinhou que “o 
acesso mais fácil aos vistos vai 
certamente melhorar a coopera-
ção e trocas entre a UE e Cabo 
Verde”, no que foi visto como uma 
recomendação clara de Bruxelas 
aos países-membros para fl exibili-
zarem a entrada de cabo-verdianos 
no seu território. 

Durante este ano foi elaborado 
um “quadro orientador de imple-
mentação”, que defi ne seis áreas 
estratégicas no relacionamento 
Praia/Bruxelas. Boa governação, 
segurança e estabilidade, inte-
gração regional, transformação e 
modernização, sociedade do co-
nhecimento e da informação, luta 
contra a pobreza e desenvolvimento 
são os sectores sobre os quais o Es-
tado cabo-verdiano pode apresentar 
projectos para serem fi nanciados 
pela UE. Mas em concreto ainda 
nada se avançou.

E o que ganha a Europa com esta 
parceria? Fazendo de Cabo Verde 
um país que converge “normati-
vamente” com a UE. Cria-se neste 
arquipélago um espaço jurídico e 
económico seguro, a servir de ponte 

que liga directamente a UE a um 
mercado de 260 milhões de ponten-
ciais clientes, o total de habitantes 
dos países da CEDEAO. Com o 
reforço da segurança, o arquipélago 
torna-se também numa “zona tam-
pão” aos trafi cantes de droga e redes 
de imigração ilegal que pretendem 
alcançar a Europa. 

Resumindo, os mais optimis-
tas dirão que estamos perante 
um grande empreendimento em 
construção e ainda vamos nos 
alicerces. Já os pessimistas de 
serviço respondem com esta frase: 
“uma mão cheia de nada”. 

Nós, nem tanto ao mar, nem 
tanto à terra e deixamos este 
registo: o “carimbo” de parceiro 
especial da UE aumenta, para já, 
a reputação de Cabo Verde no 
panorama internacional, mas o 
governo precisa de socializar me-
lhor os ganhos (reais ou supostos) 
desta aliança estratégica e qual o 
seu alcance concreto para que o 
cidadão comum veja refl ectido no 
seu dia-a-dia o que é ser parceiro 
especial da União Europeia. Por 
enquanto, tudo não passa de uma 
miragem. 

Zamise Fonseca é a nova Miss 
Cabo Verde

Eleita na madrugada do último domingo, Zamise 
Fonseca é a mais bela de Cabo Verde e é quem vai rumar 
à Costa de Marfi m, no próximo dia 1 de Dezembro, para 
disputar a Miss CEDEAO.

Numa noite de muita beleza, música e dança, Za-
mise Fonseca de 19 anos, natural da ilha de Santiago, 
viu-se na frente das 10 candidatas a Miss Cabo Verde. 
Ela, que não esperava o título, emocionou-se e falou 
dos projectos para Cabo Verde como Miss. “Eu não 
esperava ser eleita a mais bela de Cabo Verde porque 
as concorrentes eram muito bonitas, mas agora como 
Miss penso reunir ajudas para apoiar crianças ne-
cessitadas e tentar fazer um pouco pela sociedade e o 
ambiente”, afi rmou.

Expectativas sobre o concurso Miss CEDEAO, 
Zamise mostrou-se optimista e disse que vai lutar para 
trazer a faixa para Cabo Verde.

Na mesma noite foi escolhida como Miss Turismo 
Lunett Soares (Sal) que se mostrou surpreendida e desa-
bafou: “tinhamos que preparar uma frase sobre turismo, 
fi -lo às pressas e fui a última a entregar. Por este motivo 
não imaginava ganhar a faixa. Estou muito feliz”. Lunett 
Soares disse que no seu “reinado” vai querer realçar os 
aspectos importantes do turismo no Sal, que é “um dos 
berços do Turismo em Cabo Verde”.

Força de vontade ela tem, agora só resta à Lunett 
preparar-se para enfrentar outras concorrentes na Ni-
géria, no próximo dia 20 de Dezembro, para a Miss 
Turismo Internacional.

Djenifer Cruz (São Vicente) fi cou com o título de 
primeira-dama de honor. Natiela Robalo (Sal) foi eleita 
a segunda dama de honor. Leila Mendes (Santiago) foi a 
mais fotogénica e o título da mais simpática fi cou com 
a Conceição Fernandes (Fogo).

A organização capitaneada pela Capital Modell, 
fez um balanço positivo do evento e prometeu para o 
ano trazer mais beleza à passarelle do concurso Miss 
Cabo Verde.  GC 
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AS – Podemos começar por falar da 
Parceria Especial?

JG – Olhe, é um tema interessante.
– Que papel é ainda reservado a Portugal 

neste processo?
– Nós somos membros da União Europeia 

e, como tal, na Parceria estamos no lado da 
União Europeia. Temos uma relação especial 
com Cabo Verde. Neste sentido, dentro da UE, 
nós trabalhamos com vista a que a União de-
senvolva políticas com substância em relação 
a Cabo Verde. 

A UE tem uma visão clássica sobre o rela-
cionamento com várias zonas do mundo – in-
cluindo África – que leva a privilegiar espaços 
regionais – no caso vertente, a CEDEAO. Não 
quer abrir excepções muito gritantes sem quebrar 
o relacionamento que vem desenvolvendo com 
a CEDEAO. Por isso, a UE tem optado por dar 
um conteúdo reforçado ao programa que nesse 
âmbito desenvolve com Cabo Verde e a isso 
chamou de Parceria Especial.

Do meu ponto de vista, podia-se ter ido mais 
longe. Estou certo que no futuro se irá mais 
longe, mas é onde as coisas se encontram. Há 
portanto que construir uma relação com a UE 
que tenha em consideração plena o estado de 
desenvolvimento político e económico de Cabo 
Verde, a sua especifi cidade, a sua abertura à glo-
balização, a sua democracia efectiva e, também, 
a sua localização geográfi ca específi ca. É por 
esse caminho que se deve seguir e estou certo 
que a voz portuguesa acabará por fazer ouvir o 
seu argumento na UE.

A cooperação entre a UE e Cabo Verde deve 
ir mais além do que uma mera cooperação na área 
da segurança migratória. Deve ter um conteúdo 
de desenvolvimento. Deve ter uma perspectiva 
mais avançada. Gostaria muito que um comissá-
rio europeu, por exemplo Louis Michel, pudesse 
visitar Cabo Verde e estudar a realidade do país 
mais de perto, dialogar politicamente e defi nir 
metas para a efectivar uma verdadeira parceria 
especial entre Cabo Verde e a UE.  

– Que balanço é que se pode fazer neste 
momento do acordo de cooperação cambial 
existente entre Portugal e Cabo Verde. Em 
que pé está esse processo?

– O acordo é bom para Cabo Verde e é bom 
para a UE. A responsabilidade no acordo é pra-
ticamente portuguesa, em matéria de assumpção 
das responsabilidades quanto à garantia da 
paridade monetária do escudo com o euro. É 
algo que poderia ter sido feito pela UE, mas é 
feito por Portugal, e ainda bem que o é.

– Considera os resultados positivos?
– Sim, porque isso é que tem dado credi-

bilidade à unidade monetária de Cabo Verde, 
que tem permitido liberalizar trocas comerciais, 
tem assegurado as remessas dos emigrantes 
dando-lhes solidez e tem também contribuído 
para atrair investimentos ao país. 

– Há um outro dossier, o da segurança, 
que tem vindo a desenvolver-se nas relações 
entre Praia e Lisboa, mas também com Ma-
drid. Como vê isso?

– A cooperação tem sido desenvolvida a 
partir da matriz UE e tem sido muito protagoni-
zada por Espanha e Portugal, mas também com 
uma atenção especial por parte da Itália, França 
e Holanda, que são os países que na Europa 
têm mais interesses em relação a Cabo Verde. 
E essa questão não é naturalmente indiferente 
a um país como os EUA. 

Esta é uma zona do mundo em que nos 
importa sobretudo assegurar estabilidade, 
impedir que haja actividades ilícitas, evitar 
que haja emigração irregular ou circuitos de 
outra espécie e que em nada abonariam a 
favor do desenvolvimento do país e da con-
solidação da sua estabilidade democrática. 
A Europa também tem interesse nisso e, é 
óbvio, em função dessa realidade Portugal 
tem desenvolvido programas de cooperação 
específi cos e importantes quer com a moder-
nização das Forças Armadas de Cabo Verde, 
quer em relação às suas forças de segurança, 
e continuará a agir nesse caminho. 

“A parceria especial po

DANIEL MEDINA

Jaime Gama, presidente da 

Assembleia de Portugal, visitou Cabo 

Verde esta semana. Na bagagem 

trouxe ideias novas para partilhar 

no domínio das experiências 

parlamentares e o reforço da 

cooperação, nomeadamente, a 

nível dos parlamentos dos dois países. 

Durante a sua estada na Praia, Gama 

recebeu os representantes das três 

forças políticas com assento na AN, de 

modo a ter “uma perspectiva ampla 

sobre o momento que Cabo Verde 

está a viver” “e as suas perspectivas 

de futuro”. Jaime Gama, que foi mais 

de uma vez ministro dos Negócios 

Estrangeiros, é um político rodado e 

experiente. E é com base nisso que 

gira também esta entrevista neste 

mundo em acelerada transformação. 

Jaime Gama, presidente da Assembleia da República Portuguesa:
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Gostaríamos de ir mais 
longe, mas tem que haver 
co-responsabilidade do 
nosso sistema escolar e das 
famílias cabo-verdianas 
radicadas em Portugal 
– ambos em relação aos 
jovens. Já temos muitos 
cabo-verdianos que 
passaram de trabalhadores 
por conta de outrem a 
empresários.

Foi uma etapa que fez o 
seu percurso. Estamos hoje 
num novo ciclo, que aliás 
tem a sua plena vitalidade 
não só em matéria de 
investimentos portugueses 
em África, mas também 
de investimentos africanos 
– veja o caso de Angola 
em Portugal. 

odia ter ido mais longe” 

– Como vê o relacionamento entre Portu-
gal e os países de língua ofi cial portuguesa? 
Há quem diga que Portugal está a dar mais 
atenção a Timor. Isso é verdade?

– Portugal deu e dá atenção a Timor na 
medida em que o dossier de Timor teve uma 
enorme importância e, por outro lado, porque as 
instituições de Timor e a sua inserção regional 
careceram de uma densidade acrescida. Não 
se trata de privilegiar por nenhuma outra razão 
que não seja o caso das próprias necessidades 
de Timor. Nós desejaríamos que um país com 
os recursos de Timor, designadamente na área 
do petróleo e do gás, pudesse caminhar com 
tranquilidade para graus acrescidos de desen-
volvimento económico, que mantivesse boas 
relações com os seus vizinhos próximos como 
a Austrália e a Indonésia e que aceitando a sua 
matriz asiática pudesse inserir-se adequadamente 
em toda a zona onde está localizado, aliás área de 
grande pujança e de grande vitalidade no terreno 
da economia. 

– Que avaliação faz da CPLP? Está sa-
tisfeito com o nível das realizações? O que 
mais deve ser feito para que a CPLP seja uma 
comunidade efectiva, não só de políticos, mas 
também de cidadãos como defendia o seu 
mentor José Aparecido Oliveira?

– A CPLP foi constituída, facto que repre-
sentou um marco importante na amizade entre 
os países de língua portuguesa. Travou uma 
batalha interessante que foi o desafi o de apoiar 
a independência de Timor. Tem consolidado 
os seus órgãos e as suas instituições. Tem 
articulado programas e tem sobretudo vindo a 
assumir, de forma crescente – não apenas pelas 
suas elites culturais e empresariais como pela 
sociedade em geral – a consciência de que o 
mundo de língua portuguesa, num universo 
globalizado, é uma identidade geradora de 
sinergias que amplifi ca o poder de irradiação de 
todos aqueles que a ela pertencem. Irradiação 
nas suas áreas regionais e também irradiação 
no mundo actual. Portanto, trata-se de uma 
sociedade de que todos benefi ciam e isso é o 
mais importante. 

– Depois de vários anos, o Parlamento 
português aprovou o acordo ortográfi co. 
Na sua opinião foi uma aprovação sincera 
ou Portugal não teve outro remédio senão 
assinar o protocolo?

– Portugal já havia ratifi cado o acordo an-
terior. Ratifi cou o primeiro protocolo adicional 
e agora ratifi cou o segundo. Creio até que o 
fez em terceiro lugar, portanto, não fomos os 
últimos. Isso signifi ca que agora estamos a 
aguardar que os outros países o façam. Aguar-
damos com expectativa. O acordo tem uma 
lógica de argumentação interessante. Vamos 
ver, agora, se o período transitório tem um 
conteúdo efectivo e refl ectiremos sobre os 
méritos do acordo – não em temos de prog-
nóstico, mas em termos do que vierem a ser 
os resultados no futuro.

– Fala-se e almeja-se que a língua portu-
guesa ascenda a língua ofi cial da Nações Uni-
das. O processo está bem encaminhado?

– Há sempre essa ideia. Deve ser apoiada 
e estimulada e isso implica meios. Em muitas 
organizações internacionais, designadamente a 
UE e várias organizações africanas, o português 
é a língua ofi cial. Mas mais do que isso: o 
português é uma grande língua universal e isso 
é o que verdadeiramente conta. Ao contrário 
do que se passa com outras grandes línguas, 
o número de falantes do português não está a 
diminuir, mas sim a crescer. Isso tem também 

um grande alcance em termos estratégicos e 
de futuro. 

– Na sua opinião Portugal protege su-
fi cientemente o seu património cultural no 
mundo e em especial nos países africanos? 
Temos o caso de Cabo Verde – a Cidade Ve-
lha, a Capitania e o Tarrafal – onde há anos 
esses dossiers marcam passo. Falta política, 
faltam estratégias ou falta dinheiro?

– O que posso dizer é que acarinhamos 
esses projectos. Em relação à cooperação com 
Cabo Verde, Portugal é o primeiro país doador 
à escala global. Os projectos têm tido muito 
em conta as necessidades vivas da sociedade 
e da economia cabo-verdianas em relação ao 
seu desenvolvimento. Estou certo e seguro que 
à medida que essas prioridades forem alcança-
das em Cabo Verde, poderemos disponibilizar 
recursos para os afectar noutras direcções. 

Mas repito: em relação a Cabo Verde, Por-
tugal é o primeiro país dador de ajuda pública. 
Continuaremos nesse caminho, continuaremos 
a investir fortemente em Cabo Verde. E, sobre-
tudo, continuaremos a ser o principal parceiro 
comercial de Cabo Verde; um gerador bastante 
razoável de turismo e também nos orgulhamos 
de ser o país a partir do qual as comunidades 
cabo-verdianas no mundo emitem o número 
mais elevado de remessas. 

– No relacionamento com as antigas 
colónias, Portugal continua a dar mais do 
que recebe?

– São acordos que visam interesses e vanta-
gens recíprocas. Não se trata de dar ou receber, 
mas sim de nos relacionarmos como países 
soberanos que, a nível do Estado, negoceiam 
os quadros institucionais que têm de negociar 
e que depois são seguidos pelos operadores 
económicos, em termos das suas opções con-
cretas. São relações positivas. Diferentes, mas 
muito construtivas com todos eles. 

– Voltando ao Parlamento. O que se 
pretende fazer quanto à cooperação na 
área parlamentar entre Portugal e Cabo 
Verde?

– Consolidar o muito que já foi feito até 
aqui e avançar para novas áreas, sobretudo 
nos domínios da comunicação e informação, 
da gestão de documentação, do know how es-
pecífi co em matéria de logística e preparação 
de novas técnicas para a elaboração de actos 
legislativos. 

Também contribuir para que a comunicação 
entre os parlamentos e o público seja cada vez 
mais transparente, mais activa, mais aberta. 
Esse é um objectivo e agradecemos muito as 
observações que nos são feitas pelo parlamento 
de Cabo Verde porque nos obriga a melhorar 
os nossos procedimentos, a responder de forma 
adequada às exigências de uma cooperação 
moderna e a perspectivar novas linhas para 
trabalhar em conjunto quer no plano bilateral 
quer no âmbito da CPLP. 

– A integração dos cabo-verdianos em 
Portugal é um velho problema. Caminha-se 
ou não neste momento para uma integração 
efectiva dos cabo-verdianos?

– A integração, do ponto de vista jurí-
dico, é plena, visto que, contrariamente a 
outros países, nós garantimos aos imigrantes 
legais uma plena igualdade aos cidadãos 
portugueses em matérias como o ensino, 
acesso aos sistemas de saúde, segurança 
social e livre estabelecimento. Isto tem uma 
grande importância para nós. Também temos 
visto progressos, em matéria de valorização 
dessa mesma comunidade, através daquilo 

que ela pode benefi ciar do nosso sistema 
de ensino. 

Gostaríamos de ir mais longe, mas tem que 
haver co-responsabilidade do nosso sistema 
escolar e das famílias cabo-verdianas radicadas 
em Portugal – ambos em relação aos jovens. 
Já temos muitos cabo-verdianos que passa-
ram de trabalhadores por conta de outrem a 
empresários. E já temos imigrantes legais que 
alcançaram situações de reforma e que podem 
transferir as suas pensões para Cabo Verde, até 
alguns deles vivendo parte do ano em Cabo 
Verde e outra parte em Portugal. 

Esse é o padrão do futuro na medida em 
que a comunidade cabo-verdiana aproveitar 
a presença em Portugal para gerar remessas 
e as transferir para as suas famílias em Cabo 
Verde, mas ao mesmo tempo absorver know 
how científi co e tecnológico susceptível de 
contribuir para o desenvolvimento acrescido 
de Cabo Verde. Isso só nos dará satisfação. 

Hoje, Portugal é um país com 5% de po-
pulação imigrante. Os cabo-verdianos, que há 
alguns anos eram a maior comunidade estran-
geira em Portugal, já o não são. Ainda assim, 
é necessário que aproveitem a sua presença 
para uma valorização profi ssional e para que 
os fi lhos utilizem em pleno o nosso sistema 
escolar de forma a obterem qualifi cações que 
lhes permitam no futuro terem inserções no 
mercado de trabalho, mais do que aquelas que 
tiveram os seus antepassados.

– Portugal é o país mais antigo a 
relacionar-se com a África. No entanto, 
no parlamento e noutras instâncias polí-
ticas portuguesas até hoje não se vê, por 
exemplo, um africano no hemiciclo. Qual 
a explicação? 

– Temos vários naturais de África. A própria 
presidente do grupo de amizade Portugal-Cabo 
Verde e membro da mesa é uma cabo-verdiana. 
É natural e normal que aquilo que agora se 
está a passar em relação às autarquias locais, 
com o aparecimento de vários africanos em 
assembleias municipais e listas, também venha 
a transpor-se para o parlamento português, 
tendo em conta, porém, que a qualidade de 
deputado é apenas atingível pelos nacionais 
portugueses. Os imigrantes não são suscep-
tíveis – enquanto não nacionais – de serem 
eleitos para o parlamento. O mesmo se passa 
em Cabo Verde. 

– A Guiné-Bissau acaba de realizar novas 
eleições. Quais são as suas expectativas?

– Que o país encontre uma robustez insti-
tucional mais palpável; que ache estabilidade; 
que as questões básicas da segurança sejam 
resolvidas e que haja uma administração que 
funcione em pleno para dar sequência a todas 
as potencialidades que tem a Guiné-Bissau. 
Portanto, os nossos votos vão no sentido de: 
oxalá tudo corra pelo melhor. 

– Os grandes investimentos em África 
signifi cam uma reaproximação ao continen-
te? Como tem sido a receptividade desses 
povos, após um período de alguma crispação 
com algumas capitais?

– Foi uma etapa que fez o seu percurso. 
Estamos hoje num novo ciclo, que aliás tem 
a sua plena vitalidade não só em matéria de 
investimentos portugueses em África, mas 
também de investimentos africanos – veja o 
caso de Angola em Portugal. 

Estamos abertos a tudo isso e não levanta-
mos restrições de espécie alguma a esse tipo de 
decisões racionais dos investidores africanos 
na economia portuguesa. 
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ONÉSIMO
SILVEIRA

OBAMA: UM RECADO
S

ob as dinâmicas da globalização, a 
aplicação de análise comparativa ganha 
uma pertinência particular no tratamen-
to de fenómenos sociais. Porém, se a 

comparação é de âmbito internacional e envolve 
fenómenos ocorrendo num espaço temporal de-
terminado, a pertinência ganha então carácter de 
indispensabilidade.

Tendo como orientador, o conceito que aca-
bamos de esboçar, pretendemos aqui aplicá-lo ao 
racismo e algumas das implicações que lhe estão 
imediatamente associadas, sem, contudo, perder 
de vista que o tempo é central à forma como 
percepcionamos o mundo.

Quer ocorra na África do Sul, sob a forma de 
apartheid; nos Estados Unidos da América, sob 
a forma de missão evangelizadora; ou no Brasil, 
sob o manto de uma civilização lusotropical 
harmoniosa - o racismo apresenta como deno-
minador comum, o mito da superioridade racial 
do homem branco. Durante um longo período da 
História, que decorreu das primeiras colonizações 
europeias aos nossos dias, os teólogos das igrejas 
cristãs - a católica e a protestante - conferiram o 
selo da respeitabilidade e da legitimidade ao co-
lonialismo e à escravatura que lhe está associada. 
Antes de intervir como força mitigadora, as igrejas 
ocidentais, sob orientação directa do Vaticano, 
deram cunho de racionalidade à violência e à 
exterminação étnica resultante da colonização e 
da escravatura. Os negros eram força de trabalho, 
dissociada da sua humanidade. O sofrimento que 
lhes era predestinado estava longe de confi gurar 
qualquer pecado. Numa das suas peças oratórias, 
o jesuíta Padre António Vieira, exortava-os à 
obediência aos seus senhores: “não só aos bons 
e modestos, senão também aos maus e injustos”, 
seguindo uma vocação semelhante à do fi lho de 
Deus, “o qual padeceu por nós, deixando-vos o 
exemplo que haveis de imitar”. 

Com a institucionalização do regime de apar-
theid, em 1948, o governo minoritário da África do 
Sul apresentava uma nova fi losofi a de governação, 
que promovia o desenvolvimento “separado” nos 
Estados Bantus e radicalizava a segregação racial 
nos domínios público e privado.

Essa fi losofi a, que reduzia a interacção entre 
brancos e não-brancos a um mínimo operacional 
indispensável, negava os direitos básicos aos negros 
e criava um clima de instabilidade e de confrontação, 
tanto internamente como nos países limítrofes. Os 
partidos políticos foram proibidos, os negros foram 
confi nados a áreas pré-determinadas, fi cando a sua 
movimentação no seu próprio país sujeita a um 
apertado controlo policial. Os resultados de uma 
tal política não tardaram a surgir, nomeadamente 
no Soweto e em Sharpville, onde foram perpetrados 
massacres que custaram a vida a um elevado número 
de membros da sociedade civil.

O racismo sul-africano, ao identifi car-se 
como tal, evocava a então fresca memória das 
atrocidades nazis da última Grande Guerra, lan-
çando assim um grande o desafi o à comunidade 
internacional. Apesar da repressão impiedosa que 
recaía sobre os insubmissos, a sua causa ganhou 
dimensão universal. O processo de condenação 

assim desencadeado levou a que o apartheid 
fosse considerado crime contra a humanidade e 
um perigo para a paz e a estabilidade no mundo. 
Atacado em todas as frentes internacionais, o 
apartheid entrou em rápido declínio e, fi nalmente, 
não pôde sustar o seu próprio desmoronamento, 
na última década do século passado, altura em 
que foi libertado para à cena politica africana e 
internacional o líder histórico Nelson Mandela, 
que depressa se avultou como ícone da luta anti-
racista em todo o mundo.

 Apesar das metas que se propunha atingir, nos 
domínios económico, político e social, o regime 
de apartheid, sustentado como era, pelo exército 
mais poderoso da África e por uma economia alta-
mente desenvolvida e em plena expansão, vergou 
sob o peso das forças democráticas: governos, 
instituições internacionais e ONGs de todos os 
quadrantes do planeta.

 A queda do apartheid vai certamente ocupar 
o mundo académico nas próximas décadas. No 
imediato, a aventura racista sul-africana convida-
nos a retirar a seguinte lição: O racismo, tal como 
o colonialismo que o inspirou, sendo instituciona-
lizado ou não, acaba sempre por ceder à pressão 
das forças democráticas, dentro e fora do espaço 
onde for assinalado.

 É o que nos diz o caso norte-americano. O 
homem negro valia pouco. Trabalhava de sol 
a sol nos campos de algodão e, aos domingos, 
entoava nas igrejas, ainda em ritmo de trabalho, 
o jazz da sua vida de escravo. Lutou pelo direito 
à educação, lutou pelo direito ao voto e, um dia, 
acossado pelos ventos do destino, iniciou a sua 
longa marcha, do sul profundo para Washington, 
onde chegou a 4 de Novembro de 2008. Numa 
praça de Chicago, onde celebrava a sua epopeia, 
gritou para os milhões que o escutavam, dentro 
e fora do país:  “A mudança chegou aos Estados 
Unidos da América!” 

Esse homem negro chama-se Obama! Sua 
história é de deslumbramento, para embalar sonho 
de menino e embriagar gente grande de “entusias-
mo”, noite adentro, até ao sol de outro dia. Esse 
homem negro chama-se Obama!

 O racismo é uma forma de crueldade, uma 
violação do direito a viver com dignidade. No 
país mais poderoso do mundo, os Estados Uni-
dos da América, o racismo transpôs os limites 
da crueldade e enveredou para a liquidação da 
sua vítima. Ainda hoje nos chegam do Alabama 
e do Mississipi, o silêncio estrondoso de vozes 
apagadas, o cheiro e o calor de corpos de escra-
vos ardendo como tochas em rituais satânicos do 
Ku-Klux-Klan.

 Os americanos sempre reconheceram a exis-
tência do racismo anti-negro no seu país, bem 
como a discrepância entre o mito constitucional e 
a realidade sociológica. Nunca, porém, pensaram 
na miscigenação como solução biológica para o 
racismo. O “Mulato”, peça teatral do grande po-
eta negro Langston Hudges, retratando a trágica 
condição do fi lho de um senhor branco com uma 
mulher negra no Sul dos Estados Unidos é indício 
claro de que o branqueamento não eliminava a 
crueldade das condições que envolviam a vida do 

OPINIÃO
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negro escravo. Os americanos acreditavam, sim, 
na solução evolutiva, social, e no poder decisório 
da democracia participativa, independentemente 
do tempo que tal processo viesse a abranger. Os 
negros, também, acabaram por acreditar numa 
solução não revolucionária. Juntaram-se aos 
brancos e aos latinos no passado dia 4 de Novem-
bro e gritaram, em uníssono, que a democracia 
é, deveras, arma efi caz contra o racismo. E, do 
pluralismo surgiu, magicamente, um homem 
novo, anunciando a agonia do racismo neste 
limiar do século XXI. Esse homem novo é negro 
e chama-se Obama.

 O racismo brasileiro é especial porque é 
colorido e musicado: tem futebol, tem samba, 
tem Carnaval, tem mulatas com olhos que deixam 
empalidecer o Arco-íris. A tese ofi cial diz que 
o Brasil é uma sociedade multirracial e multi-
cultural. Mas não diz porque é que após cinco 
séculos de história  cerca de sessenta milhões de 
afro-brasileiros continuam a viver na periferia da 
sociedade uma vez que não dispõem de repre-
sentação própria em qualquer área institucional 
envolvendo o poder de decisão.

 A realidade racial, desde os tempos de colo-
nização aos nossos dias, é o factor que continua 
a determinar a posição social e económica na 
sociedade brasileira. Para o negro, a raça é uma 
parede contra a qual ele esbarra todos os dias a sua 
humanidade. Para servir os conceitos de multicul-
turalismo e multiracialismo, o Brasil ofi cial criou 
uma fi cção ideológica - a “Democracia Racial” - 
no qual a democracia está longe de se reconhecer. 
No Segundo Festival Mundial de Artes e Cultura 
Negra e Africana (FESTAC), realizada em Lagos, 
Nigéria, de 15| 1 a 12|2 de 77, o Professor Thales de 
Azevedo, em representação do seu país, defendeu 
a “Democracia Racial” nestes termos: “o maior 
motivo de orgulho nacional... a mais sensível 
nota do ideário moral do Brasil, cultivado com 
insistência e com intransigência”.

 O sociólogo Gilberto Freyre é uma das 
grandes fontes em que se inspiram os defensores 
dessa utópica “Democracia Racial”. Partindo do 
pressuposto de que a História não regista nenhuma 
civilização importante nos Trópicos, Freyre chama 
a atenção para o que ele considera um grande 
êxito de Portugal, ao erigir, tanto na África como 
na América, uma civilização altamente avançada, 
alicerçada na miscigenação tanto física como 
cultural, entre negros, ameríndios e brancos. Este 
processo de miscigenação, segundo o sociólogo, 
revela uma sabedoria única, uma vocação própria 

do Português. “Casa Grande e Senzala”, obra prima 
de Freyre, é o manancial que continua a inspirar 
políticos e académicos que através de dados empí-
ricos da área sociológica ( no caso de Freyre, micro- 
sociológico) fazem uma voluntariosa extrapolação 
para a área politica, criando uma arma conceptual 
que atiram contra o próprio atirador: o mito do 
branco benevolente e do negro dócil, submisso e 
cristianizado. A implicação do Lusotropicalismo no 
plano demográfi co conduz ao que Freye baptiza de 
“Metarraça”, isto é, a conquista da “Morenidade”, 
oposta ao arianismo e à negritude, que ele considera 
conceitos racistas. As expressões pretas, negro, 
moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra... 
enriquecem o arsenal de eufemismos que abundam 
na obra de Freyre, para designar o “homem de cor”, 
descendente de escravos africanos. Serão menos, ou 
mais racistas, do que a negritude ?

 Dois académicos de renome, nomeadamente 
Roger Bastide e Florestan Fernandes, que foram 
seleccionados pela UNESCO para realizar estudos 
sobre as relações raciais no Brasil, chegaram, a 
partir dos mesmos factos, a conclusões diame-
tralmente opostas àquelas veiculadas pelas teses 
ofi ciais, que absolvem o Brasil de qualquer prática 
de discriminação, baseada na raça, na cultura ou 
na cor da pele. Florestan Fernandes é peremptório: 
“Todos os que leram Gilberto Freyre sabem qual 
foi a dupla interacção (entre Senhores e Escravos), 
que se estabeleceu nas duas direcções. Todavia, 
em nenhum momento essas infl uências recíprocas 
mudaram o sentido do processo social. O negro 
permaneceu sempre condenado a um mundo que 
não se organiza para tratá-lo como ser humano 
e como igual”. Esta postura analítica permite 
pensar que, além de equivocados, estão também 
perigosamente enganados aqueles que acreditam 
ou fi ngem acreditar que o afro-brasileiro, porque 
dócil e submisso, está social e psicologicamente 
predisposto a aceitar as formas de desigualdade 
social, que, além de o desqualifi carem, actuam a 
um tempo como preconceito racial dissimulado 
e discriminação racial indirecta. Porque, num 
quadro psicossocial mais amplo, a docilidade e 
submissão são expressões de comportamentos 
com raízes no subconsciente colectivo, e tomam, 
nas mais das vezes, forma de carga emotiva. A 
benevolência que está em contraponto à docilidade 
e à submissão é a cara do racismo que levou o 
afro-brasileiro a interiorizar a inferioridade como 
expressão comportamental.

 Ele é tratado como “um animal” condicio-
nado, sem capacidade de iniciativa para transpor os 

limites que lhe são fi xados na pauta racial. Em vez do 
exercício pleno da cidadania, ele compraz-se com a 
tutelagem paternalista que lhe foi imposta desde os 
primeiros dias da colonização. O dramaturgo Nelson 
Rodrigues fornece uma perspectiva do racismo bra-
sileiro do ponto de vista do cinismo que o envolve: 
“Não caçamos pretos no meio da rua, a pauladas, 
como nos Estados Unidos. Mas fazemos o que talvez 
seja pior. Nós os tratamos com uma cordialidade que 
é o disfarce pusilânime de um desprezo que fermenta 
em nós, dia e noite”.

 À vasta documentação académica sobre o 
racismo no Brasil, dentro e fora do país, Franz 
Fanon ajunta a seguinte observação, a lançar 
alguma luz sobre o comportamento do grupo 
afro-brasileiro: “Porque nenhuma solução resta 
para ele, o grupo social racializado tenta imitar o 
opressor e assim desracializar-se. A raça inferior 
nega a si mesma como uma raça diferente. Ela 
divide com a “raça superior” as convicções, dou-
trinas, e outras atitudes a respeito dela mesma”. 
Este condicionamento psicológico marca o negro 
colonizado para o resto da vida, atirando-o para 
uma situação de pária ou de delinquente social, 
através da sua auto- rejeição.

 A auto-fl agelação racial do afro-brasileiro, 
é, pois, a expressão de um racismo com raízes 
históricas, o qual, no plano ético, em nada é menos 
aviltante e afrontoso que o Apartheid ou o regime 
segregacionista que a História está a enterrar nos 
Estados Unidos de América. O selo do Senhor 
benevolente e do Escravo dócil e submisso, que 
legitima a “Democracia Racial” é o manto diáfano 
de uma fantasia ofi cial que não poderá esconder 
por muito mais tempo a realidade social dolorosa 
que é o racismo brasileiro.

 No momento em que o país está ganhando 
uma projecção internacional única na sua história, 
as luzes da globalização não deixarão de enfocar 
a questão racial prevalecente. Impõe-se, pois, que 
os brasileiros aceitem a realidade brutal que é o 
racismo e criem condições para a sua eliminação, 
por via democrática, como está acontecendo nos 
Estados Unidos de América. Porque é inadmis-
sível ética, moral e politicamente, que cerca de 
sessenta milhões de afro-brasileiros permaneçam 
discriminados no seu país, sem qualquer partici-
pação digna desse nome nos órgãos com poder 
de decisão. Os afro-brasileiros têm de se preparar 
para o encontro com a história, marchando demo-
craticamente sobre Brasília, empunhando a sua 
bandeira YES WE CAN!

 O negro Obama já mandou recado... 

A auto-fl agelação racial 

do afro-brasileiro, é, 

pois, a expressão de 

um racismo com raízes 

históricas, o qual, no 

plano ético, em nada 

é menos aviltante 

e afrontoso que o 

Apartheid ou o regime 

segregacionista que a 

História está a enterrar 

nos Estados Unidos de 

América.
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A Comissão Nacional de Eleições da 
Guiné-Bissau deve declarar, entre hoje e ama-
nhã, o PAIGC como o vencedor das eleições 
legislativas do passado domingo, 16. Ontem 
uma fonte daquele órgão confi denciou que o 
PAIGC está em vias de assegurar 68 dos 100 
mandatos da Assembleia Nacional Popular, ou 
seja, uma maioria absoluta confortável, ainda 
assim abaixo dos 84 por cento pretendidos por 
Carlos Gomes Júnior. 

Segundo a mesma fonte, o Partido da Re-
novação Social (PRS de Kumba Ialá) deverá 
fi car com 28 deputados, o Partido Republicano 
da Independência para o Desenvolvimento 
(PRID de Aristides Gomes) com três e a co-
ligação Aliança das Forças Patrióticas (AFP 
de Amine Saad) com um. 

A mesma fonte dizia ontem que a CNE 
estava a recontar os votos de alguns círculos 
eleitorais, porquanto as queixas e os pedidos 
dos pequenos partidos têm sido múltiplos. 
O presidente da CNE, Aladje Malam Mané, 
comunicou que é possível que os resultados 
provisórios das legislativas de domingo sejam 
publicados até amanhã, sábado, numa altura 
em que já recebe elogios dos observadores 
internacionais pelo trabalho realizado, não 
obstante uma ou outra falha operativa. 

Observadores da União Europeia e da 
CPLP felicitaram ofi cialmente a CNE pelo que 
classifi caram de trabalho “profi ssional, inde-
pendente e imparcial”, apesar das limitações 
fi nanceiras. Aladje Malam Mané afi rmou que 
vai abrir uma auditoria para apurar os proble-
mas ocorridos no sector de Bissorã, localidade 
onde na segunda-feira ainda se votava e que 
é suposto ser um bastião do PRS. 

Clima antagónico
Entre os principais partidos políticos 

guineenses o clima é de antagonismo. Pro-

jectando ocupar entre sete e oito cadeiras no 
Parlamento, o PRID está a investigar o que o 
seu presidente aponta como “indícios de irre-
gularidades” durante o pleito de domingo. 

Já Aristides Gomes, líder daquela for-
mação, diz-se decepcionado, porquanto o 
nível de adesão ao partido na campanha não 
condiz com a sua projecção dos resultados 
nestas eleições. Gomes reclamou também 
do facto de o seu partido ter sido citado no 
relatório dos observadores da União Europeia 
como estando envolvido na compra de votos. 
É que texto dos observadores da UE descreve 
que em Bubaque, na região de Bolama Bijagós, 
dois importantes chefes tradicionais deixaram 
de aderir ao PAIGC e mudaram para o PRID, 
alegadamente, em troca de uma moto e de 
folhas de zinco. 

Quanto ao PRS, fontes bem posicionadas 
avançavam ontem que o seu líder Kumba Ialá 
estaria a preparar para regressar a Marrocos 
e, a partir de lá, contestar os resultados das 
legislativas, informação que já foi refutada 
por alguns colaboradores de Ialá.  

A confi rmarem-se os resultados da “vitória 
absoluta” do PAIGC, Carlos Gomes Júnior 
surge, obviamente, como o grande vencedor da 
disputa. Desavindo do presidente Nino Vieira, 
de quem chegou a ser íntimo colaborador 
antes de 1998, Cadogo, como é popularmente 
conhecido, chegou a chefi ar o governo da 
Guiné-Bissau, mas foi demitido por Vieira 
nesta legislatura em vias de terminar. 

A expectativa agora é que o chefe de 
Estado cumpra a promessa feita no dia das 
eleições, de que irá trabalhar com quem for 
eleito. Até porque, depois de tantas crises, a 
Guiné já não pode continuar a depender dos 
caprichos ou da irresponsabilidade da sua 
classe política. E mesmo Kumba Yalá, outro 
grande desestabilizador, os 28 votos que as 
urnas lhe reservaram não lhe permitem gran-
des margens de manobra.

O Partido Africano da 

Independência da Guiné e 

Cabo Verde (PAIGC) deverá ser 

declarado a qualquer momento 

o “vencedor absoluto” das 

eleições legislativas do passado 

dia 16. Dos 100 mandatos o 

partido liderado pelo empresário 

Carlos Gomes Júnior (foto) deve 

obter 68. Uma maioria confortável 

que poderá ajudar a devolver a 

tranquilidade ao país depois de 

vários anos de penúria social e 

instabilidade política. 

PAIGC de novo absoluto na Guiné
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As zonas de sequeiro da ilha de São 
Vicente - Lameirão, Madeiral e Mato 
Inglês - estão levar a cabo uma campanha 
fi tossanitária promovida pelo Ministério 
do Ambiente, Recursos Marinhos e De-
senvolvimento Rural (MARMDR). Esta 
é uma medida preventiva, para eliminar 
eventuais ovos de pragas que poderão 
reproduzir no próximo ano.  

Este ano, de acordo com a delegação 
do MARMDR, a ilha não tem os habituais 
gafanhotos, pulgões e outras pragas em 
São Vicente. No entanto, as prospecções 
feitas no terreno desde que começaram 

a cair as primeiras chuvas indicaram a 
necessidade de se fazer uma campanha 
preventiva.  

É que São Vicente ainda não registou 
os estragos que todos anos se fazem sentir 
na agricultura, provocados por gafanhotos 
e pulgão. “Concluímos que se não fi zésse-
mos uma campanha preventiva, no próxi-
mo ano teremos muitos ovos guardados. 
Essa campanha preventiva, que abarca as 
zonas do Lameirão, Fio de Pedra, Madei-
ral e Mato Inglês, permite-nos diminuir 
signifi cativamente as pragas do próximo 
ano”, indica a delegada do Ministério do 

Ambiente em São Vicente. 
Sobre a ausência de pragas de gafa-

nhotos e pulgão na ilha do Porto Grande 
nesta época agrícola, Francisca Fortes 
entende que isso se fi cou a dever a um 
fenómeno natural. Senão mesmo  ao aca-
so. É que, argumenta, mesmo no Monte 
Verde, onde quando chove costuma haver 
pragas, não há problemas de maior. “Os 
técnicos estão no terreno e procuramos 
conversar com os agricultores para fazer 
um acompanhamento do ano agrícola. E 
este ano não tivemos relatos de pragas de 
gafanhotos e pulgão”, remata.           CP

Campanha fi tossanitária em São Vicente

A 
Electra está a trabalhar para 
colocar em funcionamento, no 
fi nal deste mês de Novembro, 
um novo grupo gerador na ilha 

Brava. Com isso, a empresa deverá aumen-
tar o seu parque electroprodutor de 820 KW 
para 1220 KW.  

O grupo gerador da marca Perkins, de 
400 KW, custou perto de 10 mil contos e já 

Na ilha Brava a delegação do Ministério 
do Ambiente está a sensibilizar os agricultores 
e criadores locais para recolherem e guarda-
rem o pasto existente, precavendo-se assim de 
eventuais difi culdades no próximo ano. 

A opinião generalizada dos homens do 
campo na Brava é que este ano a produção de 
pasto é grande, mas nem todos se mostram en-
tusiasmados com a sua recolha e conservação 
para a época seca. E é aqui que o Ministério 
do Ambiente e da Agricultura (MADRM) 
quer apostar na fábula da cigarra e da formiga 
para sensibilizar os agricultores e criadores de 
gado a trabalharem e a guardarem na época 
de bonança para poderem continuar a contar 
em tempos de “boca ruço”.

Segundo o delegado local, Lenine Carva-
lho, o MADRM tem apoiado e sensibilizado 
os agricultores e criadores a fazerem a recolha 
de pasto, de acordo com as técnicas modernas 
de conservação. Carvalho alerta que é im-
portante que essas regras sejam respeitadas, 
para que o pasto recolhido conserve um certo 
nível proteico, de que os animais vão precisar. 
Nesse esforço a fonte de A Semana destaca a 
iniciativa das associações comunitárias que 
estão empenhadas nessa recolha e conserva-
ção de pastos.   

Nicolau Centeio

Os membros do Conselho Consultivo do 
Millennium Challenge Account - Cabo Verde 
(MCA-CV) estão em São Nicolau, onde já 
realizaram a sua 12ª reunião ordinária, e vi-
sitam esta sexta-feira, 21, as obras agrícolas e 
o Centro de Extensão Rural de Fajã. 

Da agenda dos membros do Conselho 
Consultivo do MCA, está também a reunião 
com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, 
representantes da equipa local de implementa-
ção dos programa MCA na ilha e benefi ciários 
do projecto agrícola. 

O Conselho Consultivo é o órgão que 
representa os beneficiários do Programa 
MCA-CV, no que toca aos sectores de micro-
finanças, turismo, transportes, mundo de 
negócios, representantes das comissões regio-
nais de parceiros e da equidade do género. 

Agricultores 

e criadores 

da Brava 

recolhem pasto

Electra aumenta parque energético 
para 1220 KW na Brava

Representantes 

do MCA visitam 

São Nicolau 

está na ilha das fl ores. É fruto de um contrato 
entre a Electra e a empresa holandesa Zwart 
Techniek, celebrado em Abril passado. Com 
a instalação deste novo equipamento, a 
empresa cabo-verdiana de electricidade, que 
foi impedida há dois meses pela população 
de desembarcar na ilha um grupo gerador 
velho, vai reforçar a potência instalada na 
Brava em mais de 48%. 

De acordo com a Electra, este novo ge-
rador constitui um importante reforço, (50% 
mais) da capacidade de produção de energia 
na Brava, actual potência  instalada é de 820 
KW. A partir da entrada em funcionamento 

do novo grupo, o parque electroprodutor 
na ilha passará a ser de 1220 KW, ou seja, 
mais 400 KW.  

E porque o consumo na ilha não ultra-
passa os 450 KW, Brava passará a dispor de 
uma reserva de energia na ordem dos 60%. É 
um investimento que, garante uma fonte da 
Electra, vai permitir a desejada alternância 
no funcionamento dos motores. Também em 
caso de avaria, difi cilmente haverá cortes 
como os registados nos últimos meses na 
ilha. O último deu-se na semana passada e 
afectou Nossa Senhora do Monte e outras 
localidades da zona.                               

Por: Contânça de Pina
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Este ano a produção de milho em 
Cabo Verde quase quadruplicou, atin-
gindo as 11.500 toneladas. Estima-se 
que haja seis vezes mais feijão do que 
o colhido no ano passado. Na linha 
da frente e com melhores colheitas 
estão as ilhas de Santiago, Fogo e 
Santo Antão. Mas há um bom ano 
agrícola na Brava que tem comida 
com fartura, enquanto S. Nicolau, 
com excedente de produção, começa 
a exportar milho, feijão e abóbora 
para as outras ilhas. O bom ano agrí-
cola deve-se às chuvas que caíram na 
altura e nos locais certos entre Julho 
e Outubro, algo há muito não se via 
em Cabo Verde. 

Santiago é a ilha onde a ‘azágua’ 
foi mais profícua, produziu mais de 
sete mil toneladas de milho, repre-
sentando 63% da produção total de 
Cabo Verde. Segue-se o Fogo com 

2500 toneladas e Santo Antão com 
740 toneladas. O feijão também será 
farto no nosso país, com um aumento 
de produção em 793%, totalizando as 
7800 toneladas.

As chuvas contribuíram ainda para 
uma boa recarga dos lençóis freáticos, 
permitindo assim uma boa campanha 
de regadio, que cobrirá entre 10 a 12% 
das necessidades do país em cereais.

Contudo, ainda se verifi cam 129 
“zonas vulneráveis”, que não terão 
produzido o sufi ciente para os seus 
moradores, daí cerca de 53 mil pes-
soas terem que ser ajudadas pelo 
Ministério da Agricultura. As pragas 
chegaram a perigar algumas culturas, 
nomeadamente as de sequeiro, mas a 
pronta intervenção do MADRRM não 
deixou que a situação fi tossanitária se 
agravasse. E mais, este ano há pasto 
sufi ciente para todo o gado do país.

Produção de milho em Cabo Verde 
quase quadruplica em 2008 
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S
egundo a OAE-CV, “cerca de 10 
menores permanecem abriga-
dos juntamente com os restantes 
imigrantes na Esquadra Policial 
de Achada Eugénio Lima”. Essa 

associação presidida por José Augusto 
Fernandes chama a atenção para a forma 
como esses imigrantes vêm sendo tratados, 
sobretudo nas esquadras policiais, local 
que, do seu ponto de vista, “não oferece 
as mínimas condições para abrigar um 
ser humano durante semanas e meses”. 
Por isso, defende “a criação de um lugar 
específi co para servir de alojamento”.

No entanto, da Esquadra Policial de 
Achada Eugénio Lima A Semana teve a 
confi rmação de que uma parte dos imi-
grantes clandestinos permanece naquela 
delegacia, mas essa estrutura policial 
ignora que haja entre os mesmos menores. 
“Os imigrantes estão aqui, sim, mas não 

temos registo de menores entre eles”, 
disse uma fonte.

Por outro lado, confrontado com a 
denúncia da OAE-CV, o Instituto Cabo-
verdiano da Criança e do Adolescente 
(ICCA) diz estranhar este facto. E, ques-
tionada sobre o paradeiro dos menores, a 
presidente Marilena Baessa respondeu: 
“Eu não posso dizer onde estão, isso com-
pete às autoridades policiais”.

De todo o modo, aquela responsável 
radiantou que já foi alugada uma casa 
em Achadinha, com as condições neces-
sárias, para abrigar esses adolescentes e 
menores. e que possivelmente os mesmos 
seriam transferidos esta quinta-feira, 20, 
para o local. “A casa está alugada desde 
o dia 28 mas só agora conseguimos reu-
nir todas as condições, dentre elas, três 
técnicos do ICCA que acompanharão 
esses adolescentes” durante a sua per-

manência no local, afi rma a presidente 
do ICCA. 

A presidente do ICCA esclarece, 
outrossim, que essas crianças e adoles-
centes só podem ser devolvidas à origem 
mediante a colaboração das autoridades 
dos países a que dizem pertencer, para 
depois poderem ser entregues aos pais ou 
encarregados de educação, um processo 
nem sempre fácil. Ademais, o visado tem 
de declarar expressamente se quer ou não 
ser devolvido, o que aumenta o melindre 
e a delicadeza de cada caso, pontua Ma-
rilene Baessa.

Este grupo de imigrantes clandestinos, 
cerca de 130, deu à costa da ilha do Sal no 
início de Outubro numa piroga que terá 
partido da Guiné-Bissau. Esses indivíduos, 
dentre eles mulheres, crianças e adolescen-
tes, são naturais desse país, Gâmbia, Gana, 
Senegal e Guiné-Conakry. 

OAE-CV denuncia: 
“Menores imigrantes alojados com adultos em esquadra policial”

A Organização de Apoio 

aos Estrangeiros em 

Cabo Verde (OAE-CV) 

faz saber que 10 menores 

pertencentes ao grupo dos 

128 imigrantes clandestinos 

oriundos de Guiné-Bissau, 

Gâmbia, Gana, Senegal 

e Guiné-Conakry estão 

alojados na Esquadra 

Policial da Achada Eugénio 

Lima, com partilhanfo o 

mesmo espaço que os 

adultos. Facto que a PN 

não confi rma e o Instituto 

Cabo-verdiano da Criança 

e do Adolescente diz 

desconhecer. 

GILVANETE CHANTRE

Billy, um jovem de 17 anos, anda angustiado com a ideia de 
ser obrigado a assumir a paternidade de uma criança de um ano de 
idade, supostamente fi lha de outro homem. O problema é que uma ex-
colega de turma decidiu atribuir-lhe essa responsabilidade, sem que, 
assegura, alguma vez tenham trocado uma única carícia íntima.

“Ela tem sido incongruente nas diversas versões que já apresen-
tou ao Procurador, aos meus pais e a outras pessoas. Diz que fomos 
namorados – aliás, que fui o primeiro namorado dela – quando 
nunca tivemos qualquer relação amorosa. Ela chega ao ponto de 
afi rmar que tivemos relações no dia 13 de Janeiro do ano passado, 
depois da aula de ginástica. Ora, 13 de Janeiro foi feriado e os 
nossos horários de ginástica eram diferentes”, elucida o estudante 
liceal, que não consegue esconder o nervosismo que o consome 
desde que se viu envolvido neste caso.

O certo é que Billy recebeu cópia de uma petição do Ministério 
Público endereçada ao juiz de direito a acusá-lo de ter mantido re-

lações com a ex-colega Ronise, o que terá resultado na gravidez da 
moça. “Desde a data do início do namoro e até ao fi nal da gestação, 
a mãe da menor apenas manteve relações sexuais com Billy”, dá 
conta a exposição do MP, que aponta o suspeito como o provável 
progenitor da criança. Billy recebeu uma nota legal no dia 14 de 
Outubro para contestar a dita queixa.

“Fui à Ordem dos Advogados que me indicou um defensor 
ofi cioso. Este abandonou-me só porque não consegui indicar duas 
testemunhas. O advogado diz que não trabalha sem testemunhas”, 
conta Billy, para quem Ronise aproveitou o seu jeito sereno para 
lhe enfi ar esta carapuça. Na sua opinião, alguém – neste caso o 
verdadeiro pai – estará a instrumentalizar a miúda “possivelmente 
para evitar um escândalo maior.”

“Estamos perante um processo de averiguação ofi ciosa da 
paternidade. Desde que haja indício contra o suspeito, o processo 
decorre e vai a julgamento. Mas cabe à queixosa e ao Ministério 

Público provarem a veracidade da acusação”, explica um magistra-
do, adiantando que os testes de DNA são normalmente solicitados a 
Portugal por determinadas instituições, entre as quais os Tribunais. 
A nossa fonte adverte, no entanto, que os resultados nem sempre 
são enviados a Cabo Verde, devido à quantidade de pedidos feitos 
ao laboratório.

“Costumamos usar os testes de sangue, para saber se há ou não 
compatibilidade entre pai e mãe. Neste caso, o ideal seria mesmo 
um exame de DNA”, acrescenta a nossa fonte, que já julgou alguns 
processos de averiguação de paternidade. Pelas suas contas, são 
raras as vezes em que a sentença foi a favor das queixosas. Como 
diz, nos casos em que a mulher teve vários parceiros fi ca difícil 
provar quem é o pai da criança.

Contactada por este jornal, Ronise assegurou que nada mais 
tem a acrescentar sobre esta matéria. “Aquilo que tinha a dizer já 
o disse ao Procurador”.             Kim-Zé Brito

 

Pai à força
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D
ois indivíduos em torno dos 40 anos 
estão presos preventivamente na 
cadeia civil de Santa Catarina, a 
aguardar julgamento pela morte de 
um casal de idosos em 2005. O caso, 

que abalou a localidade de Jalalo Ramos, poderá 
agora ter o seu desenlace. 

Depois de três anos, fi nalmente, familiares e 
amigos começam a respirar de alívio com a prisão 
dos dois arguidos pela morte brutal de um casal de 
idosos em Jalalo Ramos, concelho de São Salva-
dor do Mundo. Os dois tinham mais de 60 anos, 
quando a morte lhes bateu à porta numa noite de 
Janeiro de 2005. 

A detenção dos dois suspeitos aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 14, e o tribunal de Santa Catarina 
confi rmou já que fi cam sob prisão preventiva. Os 
dois indivíduos, de sexo masculino, um de 40 e o 
outro de 43 anos, ambos naturais de São Salvador 
do Mundo, foram detidos pela PN de Santa Cata-
rina depois de uma longa e minuciosa investigação 
da Polícia Judiciária, soube A Semana.  

Informações apuradas por este jornal referem 
que a polícia chegou aos suspeitos através de 
investigações várias, superada a difi culdade das 
testemunhas em colaborar com as autoridades. 
“Antes as pessoas não quiseram falar por medo 
de represálias, por parte dos suspeitos ou de seus 
familiares, visto que esses dois indivíduos são pais 
de família”, disse uma fonte do Ministério Público 
de Santa Catarina. “Por não dispormos de meios 
técnicos que pudessem apurar os factos e chegar 
aos culpados, dependíamos de informações das 
pessoas e estas só agora aceitaram depor contra 
os dois arguidos”.  

Este caso aconteceu na noite de 31 de Janeiro 
de 2005, um domingo, quando Manuel da Veiga e 
Joana Mendes Lopes foram brutalmente mortos à 
“paulada” enquanto dormiam. O casal era respon-
sável pela recolha, todos os domingos, do dinheiro 
da Associação funerária de Jalalo Ramos. Este foi, 
aliás, uma das hipóteses admitidas na época como 
móbil do crime que abalou aquela localidade de S. 
Salvador do Mundo. 

Presos suspeitos 
da morte de casal 
de idosos em Jalalo Ramos

MORADORES DE CHÃ DE ALECRIM PROCESSAM A CMSV

Mais poeira no ar
As obras em curso no terreno da Capela de Chã de Alecrim, em S. Vi-

cente, continuam a levantar densas nuvens de poeira. O projecto já provocou 
um abaixo-assinado e uma manifestação popular e, para piorar as coisas, um 
grupo de moradores da localidade decidiu agora meter um processo-crime 
contra a Câmara de S. Vicente na Procuradoria da República, por suposta 
prática de danos ambientais e patrimoniais. 

“Todo este arranjo” protagonizado pela “Câmara de S. Vicente visou con-
ceder um lote num sítio inapropriado a uma funcionária dessa instituição que 
por sua vez já vendeu esse terreno a uma empresa imobiliária. Pedimos por 
isso à Procuradoria que investigue a nossa denúncia e que mande parar as 
obras enquanto o assunto não for esclarecido”, explica Manuel Januário.

Questionado sobre a veracidade de tais acusações, Januário mostra-se 
confi ante e reforça que o silêncio a que se remeteu a Câmara de S. Vicente 
em relação ao abaixo-assinado e à manifestação realizada em frente aos 
Paços do Concelho é bastante elucidativo. “A nosso ver, a Igreja também tem 
alguma culpa neste cartório. A Igreja poderia fazer mais para defender este 
património religioso da localidade”, entende Januário, relembrando que o 
trabalho de escavação em torno da Capela começou pouco depois da morte 
do padre Bernardo e numa altura em que foi nomeado um novo pároco. Na 
sua opinião, tudo isso foi calculado pela edilidade. Refi ra-se que a Câmara 
de S. Vicente tem negado abordar este assunto com a imprensa.         KzB

Casal julgado 
por maus-tratos

Um casal foi julgado esta semana pelo Tribunal do Sal por maus-tratos 
a uma criança de três anos de idade, ocorridos em 2007. Sobre o padrasto 
e a mãe do miúdo pesam a suspeita de terem agredido o menor de forma 
brutal, por motivos fúteis. 

Segundo consta da acusação, o padrasto chegou a chicotear o menino 
com um fi o de electricidade, tendo-lhe provocado mazelas nas costas, náde-
gas e pernas. No entanto, existem fortes suspeitas de que a mãe costumava 
agredir o fi lho de forma ainda mais brutal. 

“Bastava a criança fazer xixi nas calças, chegar tarde à casa, para 
apanhar uma surra”, diz uma fonte que conhece o processo. O casal corre 
o risco de ser sentenciado por maus-tratos, delito cuja moldura penal vai 
até aos cinco anos de prisão.

Cão descobre cadáver
de criança

O cadáver de uma criança recém-nascida foi descoberto, esta quarta-feira, 
escondido entre entulhos num dos campos da Vila Nova, em S. Vicente. O 
corpo estava a ser devorado por um cão quando um transeunte deparou com a 
cena. “Primeiro pensei que o cão estivesse a brincar com uma boneca. Depois 
reparei que ele estava a tirar bocados de carne, aproximei-me e vi que era o 
corpo de uma criança”, conta Paulo Gomes, que reconheceu um agente da 
Polícia passando pelo local e o informou do sucedido.

O cadáver pertencia a um bebé do sexo masculino, recém-nascido. Mas, 
devido ao seu avançado estado de decomposição, foi impossível determinar 
se foi colocado no sítio ainda com vida ou já morto. “Os pulmões já estavam 
invadidos de gases e tinha partes do corpo devoradas por animais. Dado ao 
estado de decomposição mandei proceder imediatamente ao enterro”, informa 
o Delegado de Saúde de S. Vicente. O caso vai ser agora investigado pela 

Polícia Judiciária.     

Um cabo-verdiano 
preso em Marrocos  

Um cidadão cabo-verdiano está entre os 200 estrangeiros detidos por 
tráfi co de drogas em Marrocos. Este país norte-africano é um dos principais 
“fornecedores” de estupefacientes para a Europa.  

De acordo com a Amnistia Internacional, metade dos estrangeiros que 
cumprem penas por tráfi co de estupefacientes estão na cadeia de Tânger. Esta 
é uma prisão que, por ter o dobro de presos que sua capacidade permite, não 
oferece as condições mínimas de habitabilidade, indica a AI.  

Além disso, a AI tem denunciado nos seus últimos relatórios um aumento 
de torturas aos presos tanto nas prisões como durante os interrogatórios. Após 
os atentados de Casablanca, o Reino do Marrocos adoptou uma lei antiter-
rorista severa e restringiu o acesso dos organismos dos direitos humanos às 
suas prisões. 

E
sta semana a Polícia Judi-
ciária anunciou a prisão de 
duas mulheres no aeropor-
to da Praia, sob acusação 
de tráfi co de drogas. Na 

mesma operação a PJ apreendeu 
2kg de cocaina, prontas para serem 
embarcadas para Portugal. 

As duas suspeitas, de 27 e 28 
anos,  que estavam prontas para 
embarcar, encontran-se agora sob 
regime de prisão  preventiva.Uma 
das mulheres, foi encontrada com 
1.043,90 gramas de cocaína, quando 
pretendia seguir viagem para Lisboa, 
num dos voos dos TACV. A suspeita 
vestia uma fralda cheia de droga, 
revestida com fita-cola castanha. 
Com a outra suspeita,  também 
tentava embarcar para Lisboa num 

voo da TAP, a PJ encontrou 1.034,3 
gramas de cocaina escondida num 
envolope de correio dentro de sua 
bolsa de mão. A senhora estava a ser 
acompanha de por um angolano que 
também foi preso.

As duas presas do último fi m 
de semana vêm agora juntar-se às 
várias outras detidas por tráfi co de 
estupefacientes. Elas são usadas 
como correios, para transportarem 
drogas dissimuladas em bolsas para 
senhoras, embalagens de produtos 
de beleza e até no próprio corpo. 
Os aliciadores preferem rabidantes, 
mães solteiras, desempregadas e 
jovens de boa aparência.

Esse fenómeno da “feminiza-
ção” do tráfi co acontece sobretudo 
porque os trafi cantes acreditam que 

as mulheres contam com maior con-
descendência da polícia nos momen-
tos de fi scalização. Muitas vezes elas 
passam a participar activamente do 
tráfi co, seja para guardar as drogas 
em casa, seja para distribuí-las.

A cocaína é a droga mais usa-
da nesses tipos de operação. Na 
maioria das vezes são elas a trazer 
a droga do Brasil e são elas que 
também quase sempre a levam para 
a Europa. O nosso país e a Guiné 
Bissau são apontados como as prin-
cipais “pontes” que ligam o tráfi co 
da América Latina à Europa.

Enquanto tiver alguém querendo 
cocaína, disposto a pagar pela dro-
ga... mais mulheres serão indiciadas, 
jovens e crianças entrarão para o 
mundo do crime.        Silvia Frederico

Mulheres no tráfi co

Cresce sem parar o número de 

mulheres envolvidas com o crime 

organizado e tráfi co de drogas em 

Cabo Verde. É o crime que foi sempre 

liderado por homens, hoje “transbordou” 

e chegou até às mulheres. Todas 

as semanas são noticiados casos 

de mulheres por envolvimento com 

o tráfi co. E se elas são na maioria 

indiciadas como correios de droga, 

começam também a ser apontadas 

como chefes do tráfi co.
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OPINIÃO

CLAUDIA RODRIGUES *

N
a actualidade, apesar de na maior parte 
do mundo civilizado  os homossexuais 
já não serem vistos, necessariamente, 
como criminosos ou doentes, parece 

que seu estatuto de seres humanos ainda não se 
encontra plenamente assegurado, talvez porque 
ainda seja recorrente a ideia de que os homos-
sexuais subvertem as leis de Deus, da natureza 
e da sociedade, no próprio cerne do que torna 
humano um ser humano: a capacidade de amar 
e ser amado (Sullivan, 1996). 

Cabo Verde é uma nação independente 
desde 1975 e desde 1991 aos dias de hoje, o 
sistema político implementado e respeitado no 
país é a Democracia. Enquanto Estado Nação 
ratifi camos todas as sete cartas dos Direitos 
Humanos e dos Povos, e instituímos desde a 
primeira Constituição da República (1980) 
um quadro legal baseado no principio da não 
discriminação. 

A meu ver, o quadro poílitico-legal cabo-
verdiano demonstra um ambiente favorável ao 
surgimento e desenvolvimento de um movi-

mento social pelos direitos dos homossexuais 
no país, que pressupõe a liberdade e o respeito 
pelos direitos humanos e individuais de todos e 
todas. No entanto, igualdade de direitos, não se 
traduz necessariamente em prática de políticas 
e programas consentâneas com esse princípio, 
pois a envolvente sócio-cultural, poderá exercer 
uma pressão na efectivação e no cumprimento 
pleno dos princípios estabelecidos. 

De um modo geral, os homossexuais são 
extremamente estigmatizados pela população e 
pela sociedade e têm como principal obstáculo a 
uma (auto)assumpção pública, reconhecimento 
social e organização enquanto movimento, o 
modelo de sociedade patriarcal arreigado no pen-
samento machista e heterocentrista vigente no 
país. Com manifestações sociais de repressão e 
auto repressão, vinculada, nos valores moralistas 
da religião, que actuam enquanto “modelador” 
de opiniões de massa dos cabo-verdianos.

Assim, apesar de a nível formal e político 
não haver repressão relativa ao surgimento e 
implementação de movimentos sociais pelos 
direitos de gays, lésbicas e travestis, a existên-
cia de desejo sexual e de gratifi cação amorosa 
entre pessoas do mesmo sexo tem sido siste-
maticamente considerada pecado, ou doença, 
passíveis de arrependimento, punição ou cura, 
dependendo do enfoque - religioso ou médico 
- adoptado por pessoas fundamentalistas. 

Os teóricos dos movimentos sociais expli-
citam que a maioria dos movimentos políticos 
e revoluções são catalisados pelas mudanças 
sociais que convertem a ordem política, estabele-
cida, em algo mais vulnerável ou mais receptivo 
à mudança. Mas essas oportunidades políticas 
são apenas um dos requisitos necessários. Não é 
provável que ela seja aproveitada se não há uma 
infraestrutura organizativa, formal ou informal, 
capaz de canalizar os processos. 

Outrossim junto aos requerimentos estru-

turais de oportunidade e organização, há que 
mencionar a importância dos signifi cados e de-
fi nições marcos compartilhados por partidários 
do movimento emergente: o impulso da acção 
estará certamente vinculado à vulnerabilidade 
estrutural, mas é basicamente um fenómeno 
cultural. 

Apesar de em Cabo Verde existir uma forte 
resistência social acerca da homossexualidade, 
a afi rmação pública e médiatica do movimento 
das Travestis de Mindelo liderada pela Txinda, 
tem demonstrando um esforço estratégico de 
louvar ao desfi larem todos os anos no Carnaval 
mindelense e na organização de concursos de 
Miss Travestis, em S.Vicente e noutras ilhas, 
despoletando um movimento social com con-
tornos das paradas gay pride mundiais.

 Mas essas manifestações poderão garantir 
efectivamente o surgimento dum movimento 
social em prol dos direitos homossexuais no 
país?

A meu ver, o marco interpretativo de suporte 
dos homossexuais em Cabo Verde é ainda frágil, 
pois Travestis do Mindelo (infelizmente) estão 
desprovidos de um certo capital1 social, político 
que lhes permitiria num segundo momento levar 
o movimento a um outro nível. 

Caso não houver uma aliança forte com 
parceiros organizados em estruturas reconhe-
cidas e aceites no quadro político do país, 
conjugada com homossexuais (assumidos 
publicamente) pertencentes à elite política e 
social, o grupo das Travestis de Mindelo, teria 
muitas dificuldades em desenvolver-se num 
real movimento social de direitos homosse-
xuais em Cabo Verde.

Mas eis que nesse panorama surgiu no 
jornal A Semana a Txicai, detentora de um 
capital cultural considerável, que surpreendeu 
a tudo e a tod@s, a mim particularmente de 
uma forma positiva, pelo seu discurso claro e 

coerente baseado nos Direitos Humanos e 
Constitucionais, mas também que abriu o 
seu coração demonstrando as suas emoções 
sem medo de ser julgada, levando o discur-
so ao terreno das afectividade apresentando 
publicamente a sua orientação sexual 
divergente da heteronormatividade. 

Na semana seguinte surge um artigo 
no mesmo jornal, com a pretensão de ser 
mais do que de opinião, “ancorando-se” 
em teóricos e cientistas desactualizados e 
preconceituosos defendendo um posiciona-
mento do arco-da-velha, com a clara missão 
de reorientar os leitores desse jornal para 
a heteronormatividade e para o quadro do 
pensamento moralista e homofóbico, abro 
aqui um parêntese para defi nir o termo 
homofobia (designa um misto de ódio e 

medo irracionais que muitos seres humanos, 
particularmente homens, sentem em relação às 
pessoas homossexuais.  As origens desta rejeição 
profunda à homossexualidade costumam ser 
atribuídas aos desejos e fantasias homossexuais 
que habitam, consciente ou inconscientemente, 
o self do sujeito homofóbico (Trevisan, 1997; 
Nolasco. 1993; Axpitarte, 1991; Gauderer, 
1980). Segundo Badinter, os homófobos são 
pessoas conservadoras, rígidas, favoráveis à 
manutenção dos papéis sexuais tradicionais, 
inclusive em outras culturas” (1993:18). Via 
de regra, a homofobia costuma estar associada 
ao machismo e ao fundamentalismo religioso, 
podendo assumir variadas formas de manifes-
tação, associadas ou não à misoginia, variando 
desde o preconceito camufl ado e racionalmente 
administrado até as explosões de violência física 
contra homossexuais.)

O artigo da autoria do economista Manuel 
Fernandes, acabou por ser um tiro pela culatra. 
As reacções por ele despertado nos “opinion 
makers” virtuais cabo-verdianos foram contrá-
rias à sua intenção. Eles e Elas através dos blogs 
mais lidos e interessantes do país, Cafemargoso 
do João Branco, Bianda do César Schofi eld 
Crónicasdemimparami da Margarida, e Ku 
Frotalidadi do Redi Wilson Lima,  posiciona-
ram-se, no quadro de uma teoria Queer, como 
heteroqueers, ou seja, pessoas não obstante 
a sua auto-percepcionada heterosexualidade 
escolheram demonstrar o seu repúdio pelo pen-
samento homofóbico espelhado no artigo.

Vejo neste pequeno episódio a possibilidade 
do surgimento embrionário de uma acção co-
lectiva em prol dos direitos homossexuais cabo-
verdianos, Que poderá aliar-se estrategicamente 
a várias instituições públicas e da sociedade civil 
organizada que vem desenvolvendo trabalho em 
matéria de promoção de direitos iguais em Cabo 
Verde: O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade 
e Equidade de Género, Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos e Cidadania, a Associação Zé 
Moniz, as Universidades entre outros. Para além 
dessas organizações de cariz mais formal, grupos 
de jovens artistas e intelectuais que através de 
movimentos culturais e de discussão cidadã de 
espaços on-line (blogs) e jornais nacionais pode-
remos fazer a diferença.

A combinação de oportunidades políticas 
e estruturas de movimentos dota os grupos de 
um certo potencial para a acção. Gays, Lés-
bicas, Travestis, heteroqueers, heterosexuais:                     
A hora é agora. 

* Socióloga
1 Capital, nas palavras de Bourdieu: poder sobre o produto 

acumulado do trabalho, seja material ou simbólico (dinheiro, 
diploma, status político, etc), num determinado 

campo social, cultural, político, ecónomico ou outro.

Movimento Social pelos Direitos dos Gays, 
Lésbicas e Travestis: A hora é agora! 

TOTOLOTO
Números Extraídos: 1 - 15 - 18 - 24 - 37 - 40

1.° Prémio........6.507.119,00..........0…........(JACKPOT)

 2.° Prémio........421.499,60 ............11.....….38.318
3.° Prémio........632.249,40.............240........2.634

Número Premiado: 431406
1.° Prémio........6.361.906,50...........0........(JACKPOT) 
2.° Prémio........98.512,80................1…......98.512     
3.° Prémio........147.769,20..............2.........73.884
4.° Prémio........246.282,00..............43........5.727

Previsão para esta semana (Concurso nº 47 de 23-11-08)

7 600 000$00
Pode ser esta a semana da sua sorte. jogue! 

SECTOR DO LOTO
Concurso Nº2008/46 de 16 de Novembro de 2008

TOTOLOTO JOKER

JOKER

6 900 000$00
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 Depois de uma viagem desnecessariamente fastidiosa, uma cons-
tante nos voos Boston-Praia, principalmente pelos maus costumes 
de alguns passageiros, o ADP é tudo, menos acolhedor. Nas che-
gadas internacionais depara-se com numerosos caracteres com ar 
de suspeitosos deambulando ao redor das tendas do ADP, dando 
mais ares do que se esperaria à volta de tendas El Shaday.  

Nas minhas chegadas frequentes fi co sempre na expectativa 
que algo tenha mudado para positivo. Para meu desapontamento, 
mais uma vez encontrei as mesmas condições graves e caricatas 
deste nosso Aeroporto.  Logo à saída da sala de chegada levando 
duas malas, deparei com um monte de pessoas afrontando-me para 
carregar as minhas malas, mesmo com implorações minhas para 
que me deixassem em paz. Ao que parecia o meu crioulo não devia 
estar à altura, mesmo com mais protestos meus, apareciam mais 
“voluntários” a carregar as duas malas. A uns passos da porta já 
somavam cinco (média de 2 carregadores e meio por maleta).

Um caucasiano que vinha atrás estava petrifi cado de medo, 
repetindo sem cessar “It’s ok, I got it!”; e os rapazes lá iam 

grudados ao americano que seguia apressadamente na direcção 
do primeiro táxi. Ultrapassando o meu “grupo de ajudantes”, 
deu para observar o olhar de indignação, como se questionava a 
morabeza de que tanto deve ter ouvido nos States.

 Continuava a minha viagem ao segundo táxi, com o condutor 
juntando-se à minha “multidão”, observava os rapazes a lutarem 
pela pegada e eu dividindo uns dólares que me restavam, sob 
protestos deles de não ser generoso. Se soubessem o stress todo 
que passei para ganhar esses cinco dólares, teriam preferido o 
silêncio.

 No táxi, o condutor observou a minha ira pela situação, e 
confessou-se afectado também por esse mau trato, pois segundo 
ele na semana precedente os “voluntários” depois de terem ajudado 
um turista roubaram-lhe todo o dinheiro e teve que fazer um “frete” 
grátis.  A conversa foi interrompida pelo zouk medíocre e alto que 
ao menos o taxista parecia curtir (uma canção tradicional cairia 
melhor no momento, esse zouk doméstico na verdade levou-me 
a recordar a canção de Manel D’Novas “Tude gote pintode kre 

ser konpuzitor na nos terra...”).
 Situação que me deixou ainda mais desapontado com a falta 

de seriedade desses compatriotas foi quando o taxista, estacio-
nado em frente da casa na Fazenda, foi protagonista da “FALTA 
DE SERIEDADE II”, afi rmando: “São 1000 escudos!” (dobro 
do preço normal.)

  Paguei por não querer perder mais tempo, mas ainda sob 
protestos meus, ouvi o “Kau sta mau!”... na verdade caro taxista, 
kau sta mau pa nos tudu!

Omar Silva Oliveira

PS: Nas questões de apontar os males, aprendi com um tio, sempre apresentar 
uma solução com a crítica. Então aqui vão algumas soluções: Um policiamento 
mais agressivo no ADP levaria a que esse serviço fosse opção do passageiro, e 
que esse pessoal ao menos vestisse um colete para camuflar essa aparência de 
tugs. Quanto aos taxistas, frequentes operações de trânsito pelas redondezas 
do Aeroporto, poderia terminar com a não utilização de taxímetro. Também 
o serviço de táxi ganharia com exigências mais rígidas no modo de vestir e 
umas aulas de etiquetas básicas.

Kau sta mau

L
i com muita atenção os dois últimos 
artigos de opinião sobre o assunto 
em questão. Fez-me logo lembrar nas 
posições do oito e do oitenta. Pois 

bem, julgo que o fundamental da questão não 
está em tomar posições nem rígidas, ou tidas 
como intolerantes, muito menos em tomadas 
de posição laxistas ou permissivas. Mas antes 
de tudo chamar as coisas pelos nomes e funda-
mentalmente saber ver e discernir o assunto nas 
suas várias vertentes.

Mais uma vez aqui fi ca uma opinião, desta 
vez, de uma pessoa crente em Deus e que enqua-
dra esta temática no âmbito de uma sexualidade 
equilibrada vista aos olhos do Criador que, desde 
o princípio os criou Homem e Mulher, portanto 
como seres sexuados feitos um para o outro 
(heterossexuais) e que numa relação afectiva e 
amorosa os desafi ou à beleza da procriação.

Quando se fala de homossexualidade, não 
vamos discutir se se trata de uma doença, de 
uma perturbação, de uma disfunção ou de uma 
parafi lia. Contudo falamos de um fenómeno, 
algo que está a aparecer nas sociedades, que 
normal, não é, ou seja, não o poderemos colocar 
ao mesmo nível da heterossexualidade. Querer 
fazê-lo, é deturpar objectivamente os conceitos 
e as realidades.

Uma coisa é comum: ambos envolvem 
pessoas, seres humanos que têm a capacidade 
de amar e ser amados. E que perante todos, 
deveremos saber encaminhar e enquadrar em 
linhas de orientação diferentes.

Sempre defendi que este fenómeno é um 
desvio sexual aos correctos princípios de uma 
sexualidade humana como referirei mais abaixo. 
E tratando-se de um desvio, ninguém nasce 
com ele, mas que no seu crescimento humano, 

psicológico e social vai manifestando-se por 
várias causas. Aqui sem dúvida que a Psico-
logia nos poderá ajudar no apuramento de 
algumas causas: um crescimento desvirtuado 
sobretudo na primeira infância (0 aos 6 anos) e 
na adolescência (14 aos 18 anos); as faltas de 
padrões familiares por parte dos pais; o desnorte 
sexual dos progenitores; uma maternidade ou 
paternidade desassociada; a não existência de 
uma pedagogia para a heterossexualidade; a 
falta de modelos familiares; a situação de fi lhos 
únicos; as políticas erradas contra a família; 
os modelos importados de fora; as infl uências 
sociais, etc...

Sendo um desvio sexual, não deveremos ter 
medo de falar em prevenção e terapia no sentido 
alargado destas duas palavras. Não vou aqui 
elencar, mas dizer apenas que toda a sexualidade 
humana deve ser orientada e constantemente 
aferida por valores e normas que poderão chocar 
com as ditas “minhas liberdades e escolhas se-
xuais” mas que deverão sempre ser enquadradas 
no seu valor ético/moral. Nem tudo o que sou 
livre de fazer ou escolher é ético ou moral para 
a minha conduta sexual como ser sexuado.

A este respeito a Igreja sempre teve uma 
posição muita clara.

 
1º - A condição homossexual
A condição homossexual, enquanto ultrapas-

sa a vontade própria, se bem que objectivamente 
seja uma desordem, subjectivamente não o é 
necessariamente. Daí a Igreja ter sempre dito 
que as pessoas homossexuais, como todas as 
outras, estão dotadas da dignidade inalienável 
que corresponde a cada ser humano. É evidente 
que, enquanto pessoas, têm na sociedade os mes-

mos direitos que qualquer cidadão e, enquanto 
cristãos, estão chamados a participar na vida e 
na missão da Igreja.

2º - Os comportamentos homossexuais
Os actos ou comportamentos sexuais hão-de 

ser julgados segundo o envolvimento afectivo 
da liberdade pessoal; é preciso ver se decorrem 
ou não, e em que medida, de uma condição ou 
se são uma opção; é necessário saber o grau de 
consentimento. E neste campo a Igreja é clara 
ao reafi rmar a sua doutrina sobre as verdadei-
ras características da sexualidade humana: o 
Sexo é feito para a União entre duas pessoas 
de sexos diferentes; a União, para ser humana 
deve realizar-se no amor heterossexual; não 
existe amor verdadeiro sem compromisso; 
e compromisso na Igreja é um sacramento 
chamado de Matrimónio. De outra maneira 
reafi rma: Os signifi cados unitivo e procriativo 
da sexualidade humana fundamentam-se na 
realidade antropológica da diferença sexual e 
da vocação ao amor que nasce dela, a abertura 
à fecundidade. Este conjunto de signifi cados 
pessoais faz da união corporal do homem e da 
mulher no Matrimónio, a expressão de um amor 
que leva a uma comunhão autêntica.

 
3º - O reconhecimento legal
Na institucionalização, a questão desloca-se 

das pessoas homossexuais, na sua condição e ac-
tuação, para uma aprovação jurídica equivalente 
ou semelhante à do matrimónio heterossexual. 
É a legitimação de uma desordem. Não se pode 
apresentar o “casamento homossexual” como 
um modelo de união igual ao matrimónio entre 
homem e mulher. É uma institucionalização que 
pedagogicamente é negativa; tenha-se em aten-

ção a necessidade de modelos de identifi cação 
para adolescentes e jovens! Aqui o pensamento 
da Igreja é claríssimo: Se o Estado procede à lega-
lidade de um suposto “matrimónio” entre pessoas 
do mesmo sexo, a instituição do matrimónio 
fi cará seriamente afectada. Fabricar moeda falsa 
é desvalorizar a moeda verdadeira, é colocar em 
perigo todo o sistema económico. É necessário 
proteger a sociedade das pretensões injustas de 
grupos ou de indivíduos. Não é justo que duas 
pessoas do mesmo sexo pretendam casar-se. Se 
as leis o impedirem, não supõe discriminação 
alguma, antes pelo contrário, seria sim, injusto 
e discriminatório que o verdadeiro matrimónio 
fosse tratado como uma união de pessoas do 
mesmo sexo.

 
4º - A adopção de crianças
Quanto à adopção de crianças por parte de 

“casais” homossexuais, é pior a emenda que o 
soneto! Não basta o tecto, o pão e os deveres 
pelo bem-estar, nem é sufi ciente afi rmar que 
há casais heterossexuais que abandonam, 
maltratam ou educam mal os próprios fi lhos, 
nem que os homossexuais são fi lhos de casais 
heterossexuais, pretendendo-se que a heterose-
xualidade não é assim tão linear nos resultados 
que produz. Dizia João Paulo II: “não há razões 
antropológicas nem éticas que permitam fazer 
experiências com algo tão fundamental como 
é o direito dos fi lhos a conhecer o seu Pai e a 
sua Mãe e a viver com eles, ou, em seu caso, 
a contar ao menos com um Pai e uma Mãe 
adoptivos, capazes de representar a polaridade 
sexual conjugal”.

Pe. Nuno Miguel Silva Rodrigues
             nunorodriguescssp@hotmail.com

AINDA A PROPÓSITO DA HOMOSSEXUALIDADE
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AFROBARÓMETRO REVELA:

O Desconforto da Relação dos Cabo-Verdianos 
com a Imigração

N
os últimos anos tem-se verifi ca-
do uma inversão da tendência 
daquilo que sempre caracteri-
zou o país. Tradicionalmente 

um país de emigração, o crescimento eco-
nómico acelerado, a estabilidade política 
e social do país, bem como a sua posição 
geo-estratégica, tornaram o país um destino 
apetecido para os imigrantes africanos quer 
como residência permanente quer como 
plataforma giratória visando a chegada ao 
continente europeu.

Este movimento crescente tornou claro 
que o país não estava preparado para fl uxos 
de imigração sem precedentes na nossa his-
tória recente. Assim, é hoje frequente que o 
cidadão estigmatize os imigrantes. No en-
tanto, a acompanhar este movimento, vindo 
de África, chegaram também e em número 
cada vez mais crescente, imigrantes de co-
munidades europeias ou asiáticas, embora 
com um propósito muito diferenciado.

A percepção dos cabo-verdianos sobre 
o papel dessas comunidades varia substan-
cialmente, como veremos. Pese embora essa 
percepção negativa sobre a comunidade 
africana, os cabo-verdianos sentem-se cul-
turalmente como africanos. Cerca de 70% 
afi rmam essa posição. No entanto, essa 
percepção tem vindo a diminuir desde 2002. 
Nesse ano era de 82%, tendo passado para 
76% em 2005. Provavelmente, o convívio 
mais frequente com os imigrantes tem 
suscitado que parte das populações se sinta 
menos identifi cada com os hábitos culturais 
dessas comunidades. Mas nota-se também 
que a percepção daqueles que se sentem 
como culturalmente europeus continua 
muito baixa (3% em 2008 e 4% em 2002 
e 2005).

 No entanto, quando questionados sobre 
a forma como a população trata os imigran-
tes, 40% confi rma que estes são vítimas de 
discriminação, contra 37% que consideram 
o contrário, isto é, que estes são tratados de 
forma justa e tolerante pelos cabo-verdianos 
em geral. É, sobretudo, nos meios urbanos 
que se considera que existe mais discrimi-
nação contra os imigrantes. A proporção de 
pessoas que defendem essa ideia é de 55% e 
48%, respectivamente, em São Vicente e no 
Fogo. Onde se considera que existe maior 
justiça e tolerância relativamente a essas 
comunidades é no Fogo e Santo Antão.

Igualmente, 49% dos cabo-verdianos 
consideram que o Governo trata os imi-
grantes ilegais correctamente, dando-lhes 
todo o apoio necessário e respeitando os 
seus direitos. No entanto, 25% da popula-
ção considera o contrário. Os mais críticos 
em relação ao tratamento dispensado pelo 

Governo são os residentes em 
Santiago, onde cerca de 30% 
defendem a falta do apoio 
necessário. Pelo contrário, os 
mais defensores do tratamento 
dados pelo Governo são os 
residentes em São Vicente e 
no Fogo.

Os cabo-verdianos têm 
uma noção clara de qual o 
contributo que as diferentes 
comunidades aportam ao país. 
Se considerarmos o saldo 
das respostas extremas, isto 
é, a diferença entre aque-
les que consideram que os 
imigrantes contribuem para 
o desenvolvimento do país 
(respostas positivas) e aqueles 
que consideram que trazem 
sobretudo problemas (resposta 
negativas), torna-se claro que 
os imigrantes africanos têm 
um contributo bastante nega-
tivo, ao contrário das outras 
comunidades. Aliás, sistema-
ticamente, em 2005 e 2008, a 
percepção dos cabo-verdianos 
sobre os chineses é mais fa-
vorável que a contribuição 
dos europeus, o que pode ser 
explicado pelo impacto que 
estes causaram no preço dos 
bens em Cabo Verde.

Enquanto que os imigran-
tes asiáticos (chineses) e eu-
ropeus têm uma contribuição 
líquida positiva de mais de 
60%, os africanos têm uma 
contribuição líquida negativa 
de 23%, isto é, segundo os 
cabo-verdianos, trazem mais 
problemas do que contribuem para o de-
senvolvimento do país.

A percepção negativa dos cabo-verdia-
nos sobre a contribuição dos imigrantes 
africanos tende a agravar-se. Desde de 2002 
que se observa esta questão nos inquéritos 
do Afrobarómetro e constata-se que, a nível 
nacional, o saldo das respostas extremas 
tem-se deteriorado, passando de -15% 
para -23%, pese embora uma melhoria em 
2005 (-7%).

Com excepção da Praia e do Fogo, em 
que a percepção tende a melhorar, embora 
continue negativa, em todos os restantes 
domínios de estudo ela tende a piorar, 
especialmente e Santo Antão e em São 
Vicente. Apenas em 2005, no Interior de 
Santiago e em 2008 no Fogo, o saldo das 
respostas extremas foi positivo. Em todos 

os restantes domínios, qualquer que seja o 
ano, ela foi negativa.

Em específi co, cerca de 1 em cada 5 
cabo-verdianos considera que os imigrantes 
africanos contribuem para o desenvolvi-
mento do país, contra 42% que consideram 
que trazem, sobretudo, problemas. Em 
Santo Antão, essa proporção é de 65%, 
contra 8% que defendem a contribuição 
destes para o desenvolvimento. Apenas no 
Fogo, a proporção daqueles que considera 
que contribuem para o desenvolvimento do 
país (31%) é superior à proporção daqueles 
que destaca os problemas que estes trazem 
(28%).

A percepção sobre os asiáticos e sobre 
os europeus é claramente demonstrada 
pelo perfi l dos gráfi cos que se seguem. 

A prevalência da cor amarela mostra cla-
ramente que os cabo-verdianos têm uma 
percepção claramente positiva sobre essas 
comunidades. Aliás, 64% consideram que 
os imigrantes europeus contribuem para 
o desenvolvimento do país (apenas 3% 
consideram que trazem mais problemas do 
que melhorias), e essa proporção é espe-
cialmente elevada no Interior de Santiago 
(72%). Apenas em Santo Antão ela tende 
a fugir da média nacional, situando-se 16 
pontos percentuais abaixo. A percepção 
sobre os asiáticos é ligeiramente melhor, 
seguindo, no entanto, o mesmo padrão que 
a percepção sobre os europeus.
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