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Lazarino Poulson, um dos três suspeitos de 
envolvimento no alegado caso de corrupção 
que culminou com o afastamento, em Julho 
deste ano, de José Maria dos Santos do 
cargo de governador provincial de Luanda, 
ter-se-á já escapulido do país, segundo 
soube o Semanário Angolense.  
Fontes convergentes revelaram a este jornal 
que o conhecido jurista terá abandonado o 
país há três semanas, tendo-se bandeado 
para Portugal, onde se «encontra 
incomunicável».  
A suposta fuga de Lazarino Poulson, uma 
figura «muito próxima» ao antigo governador 
de Luanda, é também adensada pelo facto de 
todos os membros mais directos da sua 
família terem igualmente abandonado o país 
nos últimos meses.  
Coincidência ou não: o facto é que a antiga 
mulher de Lazarino Poulson, Eugénia 
Santos «Geny», que, até há poucos meses, 
exercia as funções de procurador a 
provincial adjunta junto do Tribunal 
Provincial de Luanda (TPL), terá já rumado 
para aquele país europeu, numa viagem 
com carácter algo prolongado.  
Eugénia Santos, que solicitou, inclusive, uma 
«licença registada» ao Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público, viajou 
para Portugal, a pretexto de que iria dar 
continuidade à sua formação académica, 
visando a obtenção de um mestrado no ramo 
do Direito.  
Fonte ligada àquela instituição, que pediu 
para não ser identificada, confirmou na 
semana passada ao SA o pedido feito pela 
jurista, que, entretanto, já terá sido 
caucionado pelo Conselho Superior da 
Magistratura do MP. s notícias de que 
Lazarino Poulson teria fugido do país 
começaram a circular, com alguma 
insistência, pouco tempo depois de José 
Maria dos Santos e Carla Leitão Ribeiro, a 
então vice-governadora para a área Técnica 
e Infra-estruturas, terem sido afastados da 
governação de Luanda.  
Oficialmente, a exoneração dos dois 
responsáveis terá sido justificada com a 

necessidade de se proceder a reajustes 
estruturais, à luz da nova divisão 
administrativa de Luanda, um argumento 
que, de resto, não convenceu muitos 
analistas do cenário político angolano, 
depois das denúncias feitas pelo semanário 
Novo Jornal sobre o envolvimento das 
referidas figuras em alegados casos de 
corrupção.  
Semanas antes de o «verniz» ter estalado no 
Palácio da Mutamba, já o Semanário 
Angolense havia lançado pistas sobre um 
negócio de contornos capciosos que estava 
em.curso e que visava a alienação da 
conhecida escola 3007, antes escola nº 7. 
No artigo em causa, fazia-se alusão ao 
envolvimento nessa negociata de uma 
empresa com ligações à família Poulson.  
Mais tarde, correu a notícia de que o 
conhecido jurista tinha, à cautela, enviado a 
sua família para Portugal, onde, segundo 
fontes geralmente bem informadas, terá ao 
seu dispor uma «bruta» vivenda em Lisboa.  
As suspeitas de que Lazarino Poulson tinha 
abandonado o país terão sido «atenuadas» 
com uma outra notícia que dava conta que ele 
se encontrava naquela altura na China a 
cuidar da tradução de um dos seus livros. 
Disse-se na altura que ele regressaria ao país 
tão logo lhe fosse possível.  
Um amigo do jurista disse na semana 
passada ao SA que, após um período de 
estada na China, ele deslocou-se a Portugal 
e que o seu regresso a Angola tinha ocor-
rido em Setembro último.  
Consta que, a partir daquela altura, ele terá 
optado por manter em Luanda uma vida 
«bastante discreta, evitando ao máximo 
aparições públicas».  
Confrontado com a notícia sobre se ele teria 
mesmo se posto ao fresco, a fonte deste 
jornal não se mostrou surpreendida, tendo, 
porém, adiantado que deixara de falar com 
Lazarino nas últimas três semanas, porque 
ele tinha o «telemóvel permanentemente 
desligado», o que não deixava de ser 
estranho.  
Ao longo desta como da semana passada, o 
Semanário Angolense tentou contactar 
Lazarino Poulson, através do seu telemóvel, 
mas, até ao fecho da presente edição, nesta 
quinta-feira, 27, o seu aparelho mantinha-se 
desligado.  
Na quarta-feira, 19, este jornal procurou, 
por telefone, saber, junto de seu irmão, 



Teodoro Poulson, do paradeiro do alegado 
prófugo. Do outro lado da linha, recebeu a 
comunicação de que o número discado já 
não pertencia a Teodoro Poulson. 
O articulista, numa tentativa de refrescar a 
memória do seu interlocutor, disse-lhe que 
o próprio jornalista havia recebido, em 
tempos, uma chamada telefónica, a partir 
daquele número, feita pelo próprio Teodoro 
Poulson. Aparentemente embaraçado, o 
interlocutor reafirmou que o número já não 
pertencia à pessoa em causa, ou seja, a 
Teodoro Poulson.  
As fontes deste jornal crêem que a saída de 
Lazarino Poulson do país já era esperada, 
depois de os seus alegados cúmplices no 
suposto acto de corrupção terem sido 
arrolados pela Procuradoria-geral da 
República (PGR).  
Consta que antes da sua exoneração, José 
Maria dos Santos terá sido ouvido, em, pelo 
menos, três ocasiões, por funcionários 
afectos àquele órgão de justiça, cujos 
oficiais se deslocaram expressamente ao 
seu gabinete, no Palácio da Mutamba.  
Não foi possível apurar junto desse órgão 
judicial se existe alguma ordem de 
interdição em relação às três personagens, 
sob suspeita da PGR. 


