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O administrador identificado como Panguila, 
garantiu que os vendedores não vão sair daquele 
local, vão continuar, simplesmente está-se a fazer 
o alargamento do mercado ao mesmo tempo que 
será totalmente requalificado. E garantiu, por outro 
lado, que será um dos melhores mercados de 
Angola. Aquele responsável recusou-se, 
entretanto, a adiantar mais pormenores ao nosso 
jornal em virtude de a nossa equipa estar iden-
tificada com um credencial devidamente assinado 
e carimbado. Importa salientar que é um 
documento para todo o funcionário da instituição 
(Jornal. Angolense) que esteja à espera da 
renovação do seu passe, sendo por isso um 
“instrumento” para tratar de assuntos inerentes a 
sua função junto de organismos estatais e 
privados. Porém, aquele administrador não ficou 
por aí, avançou com ataques à imprensa privada. 
Para já, começou por afirmar que toda imprensa 
privada estava ao serviço dos partidos da oposição 
em Angola. Prosseguindo, Panguila afirmou que 
muitas vezes os jornalistas fazem gravações e 
distribuem a vários órgãos de comunicação social, 
tendo citado a Rádio Despertar como um dos 
destinatários dessas gravações. “Toda imprensa 
privada está ligada aos partidos da oposição em 
Angola”, afirmou Panguila. E dirigindo-se ao 
administrador, a nossa equipa de reportagem 
exclamou: “Mas o senhor, como um agente que 
presta serviço público, não pode fazer essas 
afirmações!”. “Eu não vou te mentir, sou agente 
político do MPLA, não estas a ver a bandeira? 
questionou-se, tendo apontado com o dedo 
indicador da mão direita no local onde estava a 
bandeira do MPLA, no seu gabinete. Um local 
onde à luz da actual Constituição angolana, devia 
estar a da República, por ser uma instituição 
pública. “Se fosse o Jornal de Angola falava, mas 
vocês (imprensa privada) e os partidos da 
oposição só fazem confusão, só estão para 
estragar o trabalho dos outros”.  
Depois de citar a Rádio Despertar continuou com 
ataques pessoais, tendo, de seguida, atingido o 
Angolense ao afirmar que “O Angolense, desde 
que o conheço, só faz escândalo, só fala mal do 
partido (MPLA)”. Chamado a ser mais concreto e 
citar uma das edições em que se sentiu 
escandalizado, aquele administrador apontou a 
edição 648. “Eu ainda tenho aqui um jornal 
Angolense onde vocês falam mal do camarada 
Bento Bento, aquilo é um escândalo” atirou. 
Recordemos aqui a manchete em referência. 
«Afinal a oposição liderada pela UNITA não 
encomendou manifestações. Bento Bento 
desmascarado pelo chefe». Esta manchete veio a 

propósito das declarações feitas pelo Secretário 
provincial de Luanda, Bento Bento, segundo as 
quais as manifestações realizadas um pouco por 
todo o pais são encomendadas pela oposição 
liderada pela UNITA, tendo ainda citado nomes 
como Justino Pinto de Andrade, presidente do 
Bloco Democrático e David Mendes, presidente do 
Partido Popular. As afirmações de Bento Bento, 
entretanto, seriam contrariadas pelo Presidente da 
República, no seu mais recente discurso sobre o 
Estado da Nação, quando disse que as 
manifestações resultam da falta de diálogo com a 
juventude.  
De acusação a acusação, o administrador, de 
quem se diz querer aparecer na imprensa à custa 
de ataques a terceiros, para ser mais visto pelo 
chefe, ainda teve tempo de acusar o jornalista e 
advogado Willian Tonet de ser um rebelde. 
“Mesmo aquele Willian Tonet conheci-lhe há muito 
tempo quando era da JMPLA e hoje é o mais 
rebelde de todos, é desobediente”, acusou alu-
dindo aos trabalhos publicados pelo seu jornal, o 
Folha 8. Contactados pelo Angolense, os 
responsáveis daquela publicação ignoraram pura e 
simplesmente as declarações de Panguila ao 
considera-las como verborreias de pessoas 
paranóicas. “São afirmações sem nexo e des-
cotextualizada”, disse um dos responsáveis. De 
recordar ainda que numa das suas declarações à 
imprensa, Willian Tonet mostrou-se desiludido pelo 
“seu” MPLA e, referindo-se às práticas dos 
dirigentes do maioritário, afirmou que o MPLA 
estava a trair os seus ideais, por isso afastou-se. 
Por sua vez, o director para a informação da Rádio 
Despertar, Cláudio Emanuel, disse o Panguila não 
ter qualificações, nem integridade para falar de 
qualquer órgão que seja. “Não vamos estar a 
responder a este fomento de conflito, as pessoas 
conhecem o tipo de informação que passamos, em 
que pautamos pelo rigor e imparcialidade”, 
esclareceu. 


