
Amigos de Angola

Dirijo-me aos que todos os anos, e
mais própriamente nesta altura, se
reúnem em convívio das várias
Associações de amigos que vieram
de toda a Angola. 

Todos temos em comum o mesmo
descontentamento - a terra que
deixámos forçosamente - velhos,
novos, homens e mulheres, negros,
brancos e mestiços, e regressámos
com uma mão atrás e outra à frente
como diz o povo. 

A independência de Angola era
inevitável sem o espartilho e o
autismo da metrópole, mas foi o
extravasar do copo para todos nós e
para quem a transferência do poder
era uma curva de vida e não de
morte, foi uma traição do destino,
mas a verdade nunca prescreve, e
faz sempre sentido principalmente
para as vitimas como nós. 

A nossa Associação deseja que
todos os sócios e não sócios das
associações dos amigos de Angola
(e são muitas) se aproximem para
troca de pontos de vista e confra-
ternização. Para tal, a Direcção põe
ao vosso dispor, o que de melhor
temos, assim como as nossas
instalações na Rua do Comércio, 8 -
5° Dto. em Lisboa.

Desejamos uma grande confra-
ternização.
Aguardo sinceramente o vosso
contacto.
Obrigado

1.ª COLUNA

O Presidente da Direcção,
Manuel Reis

Descolonização
NÃO exemplar
3 opiniões insuspeitas de
Dr. Francisco Sá Carneiro
Prof. Dr. Freitas do Amaral
Prof. Dr.Vasco Vieira de
Almeida
(nas páginas 5 e 8)

AEANG e AEMO
enviam carta
conjunta ao
Presidente da
Comissão
Europeia
(na página 3)

AEANG no
Facebook
Já com mais de
366 Amigos
em menos de 3
meses.
Objectivo 1.000 Amigos
até ao final de 2012.
Adira e traga os seus Amigos
para  a nossa página no
Facebook Angola Espoliado

Retornado AEANG

NOVA LISBOA,
actual HUAMBO
comemora 100º Aniversário a

21 de Setembro de 2012
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FALECIMENTOS
A 2 de Dezembro de 2011  faleceu o nosso Sócio José de Azevedo
Barbosa, que vivia em Santarém.
Em 8 de Janeiro de 2012 faleceu também o nosso Sócio Dr. José
António Guedes Vaz Sá-Carneiro, que vivia em Cascais.
Por último, a 23 de Janeiro de 2012 faleceu o nosso Sócio Fernando
Lagoso,que vivia em Ancora,Viana do Castelo.
Os Corpos Gerentes da AEANG apresentam ás Famílias enlutadas as
sentidas condolências.

SITES e BLOGS sobre ANGOLA de ontem e de hoje
Continuamos com a divulgação de Sites e Bolgs que falam e dão a conhecer Angola do
passado ...e outros do presente, especialmente relacionados com a nossa Luta:

O QUE NÓS CONSTRUIMOS...

Benguela

Carmona

arquivos.ministeriodoultramar.holos.pt
acig.org
angolashop.com
diariodafrica.com
Lubango.no.sapo.pt
anovademocracia.com.br.
adelinotorres.com/África
angolabelezabelo.com
repositorioaberto.uab.pt
digoaabordo.com
aires.no.sapo.pt
aaenhl.pt
mazungue.com/Angola
turismohuambo.com
eclesiahuambo.com
huambodigital.com
angolaimagebank.com

Blogspots  www.

zemoutinho.blogspot.pt
mossamedes-do-antigamente.blogspot.pt
mocamedenses-encontros-e-reencontros.blogspot.pt
afric-Ana.blogspot.pt
africandar.blogspot.pt
angolaharia.blogspot.pt
recordarangola.blogspot.pt
quiculungomemories.blogspot.pt
hunakulu.blogspot.com
psitasideo.blogspot.pt
luandahistoriadeumaarquitectura.blogspot.pt
sanzalando.blogspot.pt
ascendens.blogspot.pt
afonsoloureiro.net/blog
quitexe-história.blogspot.sapo.pt



AEANG e AEMO enviam carta conjunta ao Presidente
da Comissão Européia



Mantenha as suas
QUOTAS EM DIA
€ 2,50 por mês

Pague as suas quotas por

transferência Bancária

NIB: 003506970054553183006 da CGD

IDENTIFICANDO-SE PARA
PODERMOS ENVIAR O RECIBO

Biblioteca da AEANG com livros Novos

A publicação de livros sobre Angola continua, versando temas do
presente, mas também do passado colonial, de que daremos notícia
à medida que nos vão sendo enviados e que agradecemos.

Biblioteca da AEANG

HORÁRIO DA SECRETARIA
DA AEANG

Informamos os nossos associados que o horário

de trabalho da secretaria da AEANG é o seguinte: 

De segunda a quinta-feira : das 9h30 às 12h30 e

das 14 às 17 horas.

À sexta-feira, das 9h30 às 13 horas.

Às 3ªs. e 5ªs. feiras o Presidente da AEANG está

disponível para atendimento dos associados, 

entre as 14h e as 17 horas.

Telefones: 964 822 135 e 218 870 063

Distribuição de O ESPOLIADO
Drogaria da Portela

Centro Comercial Portela

Quiosque do Pingo Doce
Sassoeiros

Quiosque
EduardoCarrilho

R. Sta. Justa
Baixa-Lisboa

(esquina com a
R. Augusta

Frente ao nº 65)

QUIOSQUE MODELO
Santarém 

PAPELARIA FLAMENGA
Rua do Sol Nascente, 

15 e 15A
Flamenga

TABACARIA MIMOSA
Rua Embaixador Augusto

Castro, 18 A - Oeiras

PAPELARIA ESTUDANTE
Av 25 de Abril, 18 D

Pontinha



Instituto Camões em poder dos processos do IARN
AEANG e AEMO solicitam audiência ao Instituto Camões

Penso, no que diz respeito a Angola, que houve
falhas gravíssimas da nossa parte (Portugal)...
Nunca definimos claramente quem eram os nossos
Aliados , nem quem eram os nossos inimigos...
Essa indefinição levou à assinatura do Acordo (de
Alvor), que tinha em si todos os germens de
autodestruição... Já nessa altura a nossa posição
revelava que nós estávamos a procurar a posição de
neutralidade activa, que em termos práticos se iria a
traduzir em Angola, na INDEFINIÇÃO
ACTIVISSIMA... Apesar de tudo, Alvor ainda poderia
ter sido utilizado de uma maneira positiva, se

"A posição de Portugal no Acordo de
Alvor... viria a traduzir-se numa

INDEFINIÇÃO ACTIVÍSSIMA"
Prof. Dr.Vasco Vieira de Almeida, Ministro da Economia do Governo de

transição de Angola, em entrevista dada ao jornal Expresso de 23 de Agosto de
1975, antes de pedir a demissão.

tivéssemos tido uma firmeza muito grande quanto
aos princípios que ali foram concordados..
Tudo isto gerou uma GRANDE DESCONFIANÇA DA
POPULAÇÃO PORTUGUESA, que nunca viu
verdadeiramente definida a sua situação. Nunca foi
publicado o Estatuto da Cooperação, que vinha a
definir a situação dos funcionários Portugueses...
Mais ainda: nunca foi levada a cabo a negociação
entre o Governo (de Transição de Angola) e o
Governo Português sobre o CONTENCIOSO ENTRE
OS 2 PAÍSES e as formas de cooperação no Futuro.
(os DESTAQUES são da nossa autoria).



NOVA LISBOA actual HUAMBO comemora 100º
Aniversário a 21 de Setembro de 2012

Vista geral de Nova Lisboa em 1975, recolhida da página do  “www.Facebook.com/Neolisboetas"
Comemorações Centenário Huambo Angola

O Huambo é uma cidade e município em Angola, sede da
Província do Huambo.

A cidade teve a designação oficial de Nova Lisboa entre
1928 e 1975. O município tem 2 609 km² e cerca de 1 204
000 habitantes. É limitado a Norte pelo município do
Bailundo, a Este pelo município de Tchicala-Tcholoanga, a
Sul pelo município do Chipindo, e a Oeste pelos municípios
de Caála e Ekunha. É constituído pelas comunas de
Chipipa, Huambo e Kalima.

Durante a construção da linha da Companhia do Caminho
de Ferro de Benguela, concebido para drenar os minérios
da rica região do Catanga para a costa do Atlântico,
estando o acampamento do empreiteiro Pauling
estabelecido cerca do km 370, começou a ser aí recebida
correspondência, vinda de Inglaterra, endereçada a
"Pauling Town - Angola". É necessário referir que este
acampamento era, na altura, o único aglomerado
populacional digno desse nome que então existia na região
do Huambo. O General Norton de Matos, ao chegar a
Luanda para ocupar o mais alto cargo da então Colónia de
Angola, teve conhecimento dessa ocorrência e, para
marcar bem o domínio português na Província do Huambo,
deu ordem aos Correios para devolverem, com a indicação
de "destino desconhecido", toda a correspondência com a
direcção "Pauling Town".

Norton de Matos procurou, nos pobres mapas de então,

qualquer coisa que lhe sugerisse um nome; só encontrou a
referência a um pequeno Forte do Huambo (Cabral
Moncada, criado por Portaria nº 431,de 20/09/1903), onde
se tinham praticado feitos heróicos; este forte situava-se
próximo do km 365, do lado esquerdo da linha, a cerca de
2 quilómetros desta. Essa representação foi o bastante
para lhe indicar a magnífica posição geográfica, política
económica e militar do futuro Centro Ferroviário, a que deu
o nome de Cidade do Huambo, por Diploma Legislativo de
8 de Agosto de 1912, que se viria a criar ao km 426.

Logo a seguir à criação da cidade do Huambo, a Portaria
Provincial 1086 de 21 de Agosto de 1912, proibiu a
construção de casas de adobe, pau-a-pique ou outros
materiais semelhantes na cidade de Huambo. Em 1928, o
então governador Vicente Ferreira mudou-lhe o nome para
Nova Lisboa e fez publicar em boletim oficial a designação
da cidade como nova capital de Angola. Contudo, tal nunca
passou do papel.

Comemorações em Portugal

O 100º Aniversario da fundação do Huambo/Nova
Lisboa também vai acontecer em Portugal, com
programa a definir.
Notícias sobre este 100º Aniversário estarão disponíveis
na nossa página do Facebook Angola Espoliado
Retornado Aeang e na página do Facebook
Comemorações Centenário Huambo Angola.



Em Maio de 2002, a Associação dos Espoliados de Angola -
AEANG publicava o livro O Processo Judicial dos Espoliados
de Angola, que compilou peças processuais e pareceres de
especialistas, registando para memória futura "o estado dos
processos que foram interpostos nos tribunais por mais de um
milhar" de associados da AEANG - pessoas que, se
comparados os seus processos aos interpostos pelos
espoliados da reforma agrária e das nacionalizações, muitos
já indemnizados pelo Estado, se consideraram penalizadas
nas suas pretensões. No texto de introdução, perguntam:
"Porquê dois pesos e duas medidas? Serão os espoliados de
Angola portugueses de segunda? Ou o Estado só paga aos
que cá estavam [... ]?" 
Certo é que, em 1992, o Estado português reconhecia "a sua
responsabilidade pelos danos emergentes do processo de
descolonização" e que, em 1997, o Estado previa no seu
orçamento para 1998 uma parcela destinada à regularização de
responsabilidades "decorrentes de situações do passado,
designadamente [...] a satisfação de responsabilidades
decorrentes do processo de descolonização em 1975 e anos
subsequentes". Um réu ainda assim difícil de compreender, que
em 1994 cria o Gabinete de Apoio aos Espoliados (GAE), para
o extinguir em 1997, sem ter indemnizado ninguém. Os próprios
depósitos consulares, feitos pelos portugueses à saída de
Moçambique, por exemplo, não viriam a ser devolvidos aos
seus depositantes antes de 1996, independentemente dos
montantes. Quem tinha feito um depósito consular de 1000
contos, recebeu, vinte anos mais tarde, o mesmo dinheiro, sem
qualquer indemnização pela mora ou pelo prejuízo de se terem
os depositantes visto privados dos fundos que lhes pertenciam
e de que careceram.
Muitos outros batem -se ainda hoje pelo direito às pensões de
reforma relativas às deduções sociais realizadas quando ao
serviço de empresas como a Diamang (a antiga Companhia de
Diamantes de Angola), por exemplo. Alguns deles carecendo
em absoluto de outras fontes de sobrevivência. O Estado surge
assim, compreensivelmente, como um réu cujas acções não
podem ser entendidas, alternando com os ciclos políticos entre
uma assunção de responsabilidade e uma inércia prática" que
se assume culpado, mas se tem furtado a pagar. Um réu a que
parecem faltar a coerência e a independência dos que têm
telhados de vidro. Um réu que, no entanto, e porventura,
nalgum ponto satisfará as pretensões dos espoliados que,
fazendo mais do que esperar, sempre alcançarão.

UM LIVRO
QUE FALA
DE NÓS
nas págs. 66 e 67

PUBLICIDADE no ESPOLIADO e no Site
AngolaEspoliado/Retornado.wordpress.com

A Direcção da AEANG decidiu reformular o actual site a partir  de
Janeiro de 2012. Com esta actualização será possível dinamizar a
componente Publicitária no nosso Boletim, pois a inclusão da
publicidade no mesmo será tambem visível no site reformulado,
sem custos adicionais. A tabela de publicidade é a seguinte :

1/2 página 120 €
1/4 página 80 €
1/8 página 40 €



Descolonização NÃO exemplar
Excerto duma entrevista do Dr.Francisco Sá Carneiro, Presidente do

PPD, a 15 de Novembro de 1975 ao Expresso

EXP. - Vamos voltar ao VI Governo. Este defronta-se
neste momento, com os problemas criados pela
independência de Angola. Por outro lado, a posição a
tomar pelo Estado português face ao Estado angolano
(reconhecimento ou não do Governo de Luanda
formado sob a égide do MPLA) parece estar a
provocar divisõesa nível das instâncias político-
militares. Qual a posição do seu partido?

S.C. - O problema com que o VI Governo se defronta
é mais o das consequências da independência do que
o da própria independência. Efectivamente, a questão
da descolonização nunca disse respeito ao governo,
mas sim à Comissão de Descolonização. A
descolonização esteve sempre à margem dos
sucessivos Governos Provisórios. Quanto às
pretensas divisões nos órgãos do poder sobre o
reconhecimento do Governo de Luanda, o que houve
foi uma intensa especulação criada por certos órgãos
de informação politicamente caracterizados, com o
objectivo de, depois de derrotada a tese do
reconhecimento do Governo formado pelo MPLA,
ressuscita a questão com intuitos de agitação política.
O que é lamentável é que o que sobre isto tenho visto
no "Diário de Notícias", n'"O Século" e no "Diário de
Lisboa" parece resultar de inconfidências daquilo que
foi discutido no Conselho de Ministros e no Conselho
da Revolução. O que consta, no tocante à posição do

Conselho e de alguns ministros, é inexacto. Mesmo
depois da independência de Angola, as relações com
os novos Estados africanos de língua portuguesa e a
orientação de toda a política externa dependem da
sanção do Conselho da Revolução, de acordo com o
disposto no Pacto MFA-Partidos. Quanto às divisões
dentro dos dois órgãos, elas tão pouco existem. Ambos
decidiram não reconhecer o Governo de Luanda, o que
de resto está de harmonia com os princípios de direito
internacional e com os nossos interesses.

EXP. - Quer dizer que é especulativa a notícia dada
por alguns jornais de que o PS e o PPD teriam
exercido pressão, ameaçando retirar-se do VI
Governo se o governo de Luanda fosse reconhecido?

S. C. - Os dois partidos não fizeram qualquer pressão.
Limitaram--se a enunciar a sua posição, já que ela
lhes fora expressamente pedida. De resto, a decisão
última pertencia ao Conselho da Revolução, como
sabe.
Mas há um ponto que convém esclarecer; gerou-se a
ideia de que talvez ainda fosse possível reconhecer o
Governo do MPLA, o que quanto a mim demonstra
bem o empenho que nisso tinham o PC e seus
aliados, apesar das sucessivas derrotas militares do
MPLA. Mesmo assim, punham-se nisso um especial
empenho, o que obedece à estratégia da URSS.

A descolonização portuguesa tem sido considerada
por alguns como uma descolonização exemplar. O
caso de Angola mostra porém, que ela foi pelo
contrário, uma descolonização exemplarmente
escandaloza, afirmou o Pro. Dr. Diogo Freitas do
Amaral, então Presidente do CDS, em Tondela, 2 dias
antes da independência de Angola. Acrescentou que
Portugal não honrou a sua História e as Forças
Armadas Portuguesas falharam, porque tendo sido

"O Processo da descolonização foi
EXEMPLARMENTE ESCANDALOSO"

afirmou em 9 de Novembro de 1975 o
então Presidente do CDS

capazes de lutar durante 14 anos por um sonho, não
souberam lutar durante 14 meses por uma realidade
no prolongamento do passado ,nem quiseram
contribuir para a construção do Futuro. Falharam do
mesmo modo os Governantes, porque não souberam
defender a Autoridade que revolucionáriamente
conquistaram, nem encarnar ao Estado de que sem
capacidade se apossaram.
(in Diário de Notícias de 10 de Novembro de1975)


