
Omunga diz-se vítima de ameaças 
A Capital 
 
A hora do fecho desta edição,já ao cair da tarde de quinta- feira, 19, prevalecia  
silêncio do Comité Provincial doMPLA, em relação a acusações sobre intromissão 
ameaçadora 
do partido na vida das associações da sociedade 
civil, entre as quais a OMUNGA, precisamente a entidade 
que faz chegar tais denúncias a vários órgãos nacionais 
e internacionais.Em carta dirigida ao Presidente 
do MPLA, José Eduardodos Santos, a organização de José Patrocínio escreve que 
estes posicionamentos meaçadores à liberdade e associação, e pensamento  de 
cidadania, encontram raízes a luta contra o desalojamento  
forçado das famílias que residem no recinto da Feira do Lobito. 
O documento, cujo título se estende à “limitação do 
espaço da cidadania promovido pelos órgãos de comunicação 
social públicos”, acrescenta que a posição da 
OMUNGA visa impedir a privatização 
daquele recinto público, onde se pretende erguer um hotel. 
A propósito da construção desta infra-estrutura, a carta 
cita esclarecimentos do governador provincial, general 
Armando da Cruz Neto, curiosamente o 10 secretário 
provincial do partido no poder. Nesta perspectiva, solicita 
ao Presidente Eduardo dos 
Santos esclarecimentos sobre a veracidade e legitimidade 
que o seu partido possui em relação ao espaço. 
Organização com estatuto de Observador Africano dos 
Direitos dos Povos, a OMUNGA quer, pois, que sejam 
Apresentados aos lobitangas a necessária documentação. 
Tal preocupação, lê-se na carta a que o A Capital teve 
acesso, dá lugar a recursos ao Juiz Presidente do Tribunal 
de Contas e à Assembleia Nacional, de que pretende 
uma investigação tendente a apurar a possibilidade de 
ter havido alienação indevida do património público, 
em beneficio de um ente privado. 
A confirmar-se, seria um propósito contrário ao seu 
fim social, com elevados prejuízos para a colectividade, 
acrescenta r o documento. Em vários pronunciamentos 
públicos, alguns s feitos a convite deste jornal, o 
C secretário para Informação do u Comité Municipal 
do MPLA, ti Alberto Ngongo, chegou a reiterar que o 
seu partido vai, efectivamente, avançar para o que bem 
entender na Feira do a Lobito. “Enquanto proprietário, o nosso partido pode fazer o 
que quiser”, frisou Ngongo, que aventou a possibilidade 
de distribuição de terrenos aos cidadãos que lá se 
encontram. Contra os desígnios de quem convive com 
o espectro de desalojamento, já lá vão alguns anos, o 
político descartou a hipótese de cedência de material de 
construção. “Somente terrenos”, sublinhou. 
Alguns meses depois, o tema volta a estar na ordem do 
dia, com a OMUNGA a aproveitar a ocasião para, na 
recta final da sua exposição, também enviada à Genebra 
(o centro das discussões sobre direitos humanos), mencionar 
que Angola, membro do Conselho de Direitos 



Humanos da ONU, tem inúmeras responsabilidades. 
Uma delas, indica, é a criação de um ambiente seguro 
e de apoio aos defensores de direitos humanos, agindo 
sem obstáculos e em segurança. O semanário 
A Capital procurou chegar à fala com Zacarias Davoka, secretário 
para Informação do Comité Provincial do MPLA, 
um dirigente normalmente aberto 
à imprensa, mas viu gorados os seus intentos. O seu telefone andou fora de 
serviço durante toda a manhã de quinta-feira, altura em 
que foi preparada a peça que o leitor tem em títulos 


