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A volátil área do Iraque angolano, onde estão a ser 
Desencadeadas acções de demolição de centenas de 
Habitação, há já algum tempo, testemunhou esta 
semana a prisão do jornalista Alexandre Solombe e um 
colega da Voz da Alemanha. O jornalista Alexandre 
Solombe e um colega da Voz da Alemanha, no caso 
António Cascais, foram esta semana detidos durante 
algumas horas numa cadeia da Polícia algures no 
município do Kilamba-Kiaxi, quando investigavam 
relatos de demolições na área conhecida como Iraque, 
em Luanda, em mais uma atitude de demonstração de 
força desnecessária. 
Relatos de um dos visados pela medida de demolição 
de residências no perímetro atribuído ao pr9jecto 
imobiliário Jardim do Éden, davam conta do facto do 
também director da Rádio Despertar e deputado à 
Assembleia Nacional pela UNIT A terem sido 
agredidos fisicamente, ficando um deles a sangrar. 
Os dois jornalistas encontravam-se no local a recolher 
elementos que haveriam de conformar uma reportagem 
sobre as demolições de residências de cidadãos de 
baixa renda e ante a sua presença a Polícia interferiu 
com a sua actividade solicitando a identificação dos 
mesmos. Segundo explicações do porta-voz do Comando 
Provincial da Polícia de Luanda, intendente Divaldo 
Martins, que descartou ter ocorrido qualquer acta de 
violência ou brutalidade contra os dois profissionais da 
comunicação social, a detenção temporária se deu 
alegadamente porque Alexandre Solombe, que no local 
se identificou como deputado, recusou identificar-se, 
tendo sido, por esta razão, levado à esquadra que é um 
local adequado para o efeito, onde persistiu na mesma 
atitude. Diligências estavam a ser preparadas para que 
os dois fossem encaminhados para a Direcção 
Provincial de Investigação Criminal de Luanda, mas o 
caso acabou por morrer na esquadra policial onde 
estavam detidos saindo de lá em liberdade. 
O intendente Divaldo Martins disse que a população 
exaltou-se quando tomou conhecimento da presença 
de jornalistas, facto que no seu entender levou à 
intervenção da Polícia porquanto a partir daquele momento 
se constituíram em elemento pernicioso à 
segurança e ordem públicas que se procurava manter 
no local. De facto é compreensível que as pessoas injustiçadas 
perante a demolição do seu espaço de habitação se 
manifestem em sinal de protesto perante os meios de 
comunicação social, mas não se justifica a retirada dos 
jornalistas da área que estão devidamente credenciados 
para desenvolverem a sua actividade. 
O sensato seria a Polícia garantir a continuidade do 
trabalho da imprensa através de medidas de protecção 
que garantissem segurança aos Jornalistas, pois a 
exaltação dos ânimos dos cidadãos é reflexo de um 
protesto espontâneo pela exclusão social de que 
estariam a ser alvos por parte dos poderes instituídos. 



Esta recorrente postura observada várias vezes da Polícia 
de restringir o acesso de jornalistas nos perímetros 
de ocorrência de factos pode de certa maneira indiciar 
uma violação de direitos consagrados na Lei como é o 
caso da sociedade ser informada com veracidade sobre 
factos relevantes que ocorrem na sua periferia. 


