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Fotogra�a de família dos Chefes de Estado

  

“O FORPALOP é um órgão multilateral, que priviligia a concer-
tação político-diplomática, a cooperação e promove o aprofun-
damento das históricas relações de amizade e solidariedade 
entre os países que o integram”

“Antes de haver a CPLP já tínhamos os PALOP, mas a organi-
zação foi perdendo espaço. O FORPALOP vai relançar essa 
plataforma de concertação dos países africanos de língua 
oficial portuguesa"

ACTUALIDADE INTERNACIONAL

    CIMEIRA DOS PALOP EM ANGOLA
    CRIAÇÃO DO FÓRUM PALOP (FORPALOP) 

ECONOMIA NACIONAL

RECEITAS DE PRODUTOS NÃO PETROLÍFEROS 
REGISTAM CRESCIMENTO

PRODUÇÃO DE ENERGIA DEVERÁ 
QUADRUPLICAR ATÉ 2025

“Aumentar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia eléctri-
ca, para satisfazer as necessidades de consumo induzidas pelo desen-
volvimento económico e social do país é uma das prioridades do 
Executivo conforme consta do Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND) 2013-2017. ” 

 

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA DA CPLP
CLÁSSICOS DA LITERATURA APRESENTADOS EM BRUXELAS

COMUNIDADE E CULTURA

CELEBRAÇÃO DO “DIA DA PAZ E RECONCILIAÇÃO NACIONAL ”EM BRUXELAS

   Ministro das Finanças, Armando Manuel
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA REALÇA IMPORTÂNCIA DO CENSO GERAL 
DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO 

e onde estamos, como primeiro passo para organizarmos 
melhor a nossa sociedade. 
O nosso governo mobilizou e preparou milhares de jovens 
para realizarem esta nobre tarefa”.
José Eduardo dos Santos considera que este aconteci-
mento constitui um marco importante no processo de 
crescimento e desenvolvimento sustentado do país.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
considera o Recenseamento Geral da População e Habi-
tação “importante e necessário” para que o Governo possa 
tomar medidas que garantam uma melhor organização 
social e económica, capazes de gerar melhores condições 
de vida para o povo angolano.
Numa mensagem dirigida à nação, por ocasião do Censo 
Populacional, o Chefe de Estado angolano lembrou que a 
guerra que assolou o país durante décadas não permitiu 
nunca aferir com exactidão a sua real dimensão demográfi-
ca. Contudo, a paz alcançada e o crescimento contínuo 
que Angola vem registando nos últimos anos justificam 
este passo importante com vista a alcançar o bem estar e  
a prosperidade para todos: "É verdade que, com a paz que 
conquistamos em 2002, o país está em reconstrução, o 
Governo e o povo estão a trabalhar com abnegação. Por 
isso, Angola é já considerada um bom exemplo de reconstrução 
nacional pós-conflito", frisou.
O Presidente considera que, para que os objectivos do 
executivo possam ser alcançados, é necessário “mais 
organização, disciplina, trabalho e conhecimento”. Acres-
centou que  “precisamos também de saber quantos somos 

  

O Vice-Presidente da República, Manuel Vicente reuniu  
recentemente em Luanda com o Secretário-Geral da Orga-
nização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, tendo 
trocado algumas impressões sobre  o desenvolvimento da 
indústria turística no continente africano e a sua implicação 
no desenvolvimento da economia.
O encontro aconteceu à margem da 56ª reunião da 
comissão da Organização Mundial do Turismo para a 
África, que decorreu em Luanda. Na sua mensagem, Taleb 
Rifai salientou o facto de “África ser das regiões turísticas 
que mais rapidamente tem crescido na última década e  
que se espera  continue a crescer até 2030.”
Acrescentou que “o actual quadro traz inúmeras oportuni-
dades para o continente se os benefícios forem extensivos 
aos grupos mais vulneráveis da sociedade e das comuni-
dades da região”, ao mesmo tempo que apoia“a preser-
vação do seu rico património natural e cultural”. Para 
Manuel Vicente, " África representa um baluarte de cultura 
milenar, rica em tradições, hábitos e costumes que 
reflectem o seu modus vivendi, de fauna e flora sem parale-
lo a nível mundial que devem ser cautelosamente 
salvaguardados”. O Vice Presidente salientou  o facto do 
continente ter sido o destino de 5% do turismo internacional, 
o que no seu entender deve ser encarado como “uma opor-
tunidade para a captação de receitas, criação de

 

.

  

oportunidades empresariais, geração de empregos e a 
melhoria da vida das populações locais, e consequente-
mente, para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio”. 
O Vice-Presidente aconselha os países africanos a unirem 
esforços para conjuntamente construírem o futuro já que, 
citando um ditado popular africano ,"se quisermos ir rápido, 
vamos sozinhos, se quisermos ir longe, vamos em conjun-
to".

  

Equipa de voluntários responsável pelo Censo Geral

VICE-PRESIDENTE ABORDA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
COM SECRETÁRIO-GERAL DA OMT  

Vice Presidente da República e Secretário Geral da OMT
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INAUGURADA PRIMEIRA INCUBADORA DE EMPRESAS DO PAÍS

Revelou que, numa primeira fase, 3 dos 10 vencedores do 
concurso “Ideia Brilhante”, promovido pelo Instituto Nacion-
al das Pequenas e Médias Empresas, que actuam no ramo 
da indústria, serão os primeiros residentes nesta incubado-
ra.
Maria Chitas adiantou que esses serviços serão extensivos 
a todo o país, havendo previsão de construção de incuba-
doras de empresas nos próximos tempos em Benguela e 
na Huíla, onde já foram inclusivamente adquiridos terrenos 
para o efeito.

A província de Luanda inaugurou recentemente a primei-
ra incubadora de empresas do país numa iniciativa do 
Executivo angolano para apoiar o empreendedorismo e a 
diversificação da economia.
Orçada em 200 milhões de kwanzas e inaugurada pelo 
Ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Muan-
dumba, a incubadora localizada no município de Viana, no 
perímetro da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, 
tem como objectivo estimular e apoiar  empreendedores, 
sobretudo jovens.
Em declarações à imprensa, Maria Ruth Chitas, adminis-
tradora para o empreendedorismo e incubação de empre-
sas do Instituto Nacional das Pequenas e Médias Empre-
sas (Inapem), entidade gestora da incubadora, disse que “o 
espaço constituído por cinco naves, oficinas e escritórios, 
está à disposição dos empreendedores que têm uma ideia 
e querem materializá-la em negócio”.
Afirmou ainda que “os empreendedores vão poder passar 
a residir na incubadora de empresas por um período de até 
três anos, obtendo  formação em consultoria e gestão de 
negócios”, dotando os empresários dos conhecimentos 
necessários para a gestão das suas empresas. A incuba-
dora  pretende ”fomentar a cultura empresarial e dar matu-
ridade às empresas para que estas possam crescer de 
forma equilibrada”, explicou.

  

Incubadora de Empresas

O Director-Geral do Instituto de Estradas de Angola 
(INEA), António Resende, afirmou no município de Mbanza 
Congo, província do Zaire, que “a ligação rodoviária entre 
Angola e os países vizinhos vai ser uma realidade a partir 
de 2017”. 
O responsável, que falava à margem da reinauguração da 
ponte sobre o rio Luvo, referiu que decorrem a um ritmo 
avançado obras de reabilitação dos corredores rodoviários 
transfronteiriços a nível das regiões sul, norte e leste do 
país.
António Resende precisou que na zona do Cunene está 
em fase de conclusão o troço que liga esta região à vizinha 
República da Namíbia, enquanto que no Zaire decorrem os 
trabalhos de reabilitação da via de acesso à região do 
Baixo Congo (RDC), passando pela sede municipal do 
Nóqui. Segundo António Resende, os corredores da 
província do Uíge, Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, do 
Lobito (Benguela) ao posto fronteiriço do Luau (Moxico), 
com a Zâmbia, deverão ser reabilitados no período de 
vigência do Plano Nacional de Desenvolvimento.
O responsável prevê que a efectivação destas ligações 
com os países vizinhos provocará um aumento da circu-
lação de pessoas e bens e, consequentemente, o aumento

  

LIGAÇÕES  RODOVIÁRIAS ENTRE ANGOLA E PAÍSES VIZINHOS 

e diversificação das trocas comerciais entre Angola e os 
países vizinhos.
Contribuir para o esforço de construção nacional, promover 
a reabilitação e a construção de infra-estruturas adequadas 
às necessidades do processo de desenvolvimento do país 
é o objectivo prioritário do Executivo, de acordo com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017.

Ligações rodoviárias em fase de construção
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As receitas fiscais não petrolíferas do país registaram no 
ano de 2013 um aumento de 34%, passando de 467 mil 
milhões de kwanzas em 2012, para 625 mil milhões no ano 
passado, dados revelados numa edição do boletim bimes-
tral do Serviço Nacional das Alfândegas. Para o ano em 
curso e como resultado da iniciativa  “Expansão da Refor-
ma Tributária” que procura melhorar os serviços prestados 
ao contribuinte e uma maior arrecadação de receitas, a 
Direcção Nacional de Impostos prevê um crescimento de 
42%. 
Alice Neves, Directora Nacional de Impostos, considera 
que “o balanço das actividades dos últimos anos é positivo. 
Estamos optimistas e acreditamos que, com o empenho 
dos técnicos da administração fiscal, a receita não 
petrolífera pode atingir este ano 885 mil milhões de kwan-
zas”. 
O Ministro das Finanças, Armando Manuel, considera que 
“a Reforma Tributária é inadiável, oportuna e adequada à 
actual conjuntura do país. Os técnicos das Finanças Públi-
cas devem conduzir o processo de reforma com senso de 
responsabilidade, compromisso e determinação e devem 
estar motivados para os desafios que se impõem”.

  

O director-adjunto da Unidade Técnica de Expansão da 
Reforma Tributária, Gilberto Luther, afirmou que “a 
Expansão da Reforma Tributária vai modernizar o sistema 
fiscal angolano. O director anunciou que 23 repartições 
fiscais, das 45 existentes em Angola, têm agora novas 
ferramentas informáticas”. O “processo de expansão” é um 
factor de referência no processo de gestão e modernização 
das repartições fiscais, pois, para além de garantir a 
disseminação da reforma tributária, constitui um veículo da 
mudança, cujo objectivo é melhorar o desempenho integral 
da administração fiscal.

 PRODUÇÃO DE ENERGIA DEVERÁ QUADRUPLICAR ATÉ 2025

O Ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, 
afirmou que “Angola deverá aumentar substancialmente a 
sua produção de energia. O nosso grande objectivo é 
atingir os nove mil MW até 2025, o que significa quadrupli-
car a nossa produção actual, com enfoque na produção 
hídrica.”
Ainda no período colonial estimava-se que o potencial de 
produção energético do país era de dezoito mil MW. Hoje, 
com a evolução tecnológica será possível ampliar ainda 
mais esta cifra.
Ao nível das medidas e obras a serem implementadas com 
vista a alcançar os objectivos traçados pelo Executivo, 
João Batista Borges apontou algumas  das já iniciadas em 
determinadas regiões do país - “Desenvolvemos particular-
mente a capacidade energética do Médio Kwanza, que tem 
uma potência de cerca de sete mil MW. Neste momento 
estamos a construir o aproveitamento Hidroeléctrico de 
Laúca, que acrescenta ao sistema eléctrico nacional mais 
de dois mim MW”. Referiu ainda  que “está prestes a 
iniciar-se a construção do projecto Caculo Cabaça, que 
terá uma capacidade de geração de dois mil e cem  MW. 
Na cidade do Soyo, província do Zaire, vai ser construída a 
Central do Ciclo Combinado, com capacidade 

de produção de setecentos e cinquenta MW, para cobrir o 
Norte do país e particularmente Luanda, prevendo-se que 
estas centrais hidroeléctricas produzam mais de cinco mil 
MW de energia”.
João Baptista Borges apontou ainda como prioridade nos 
próximos anos a construção de mini hídricas para atender 
as zonas mais distantes da rede nacional.

   Aumentar produção energética é aposta do Governo.

 RECEITAS FISCAIS DE PRODUTOS NÃO PETROLÍFEROS REGISTAM CRESCIMENTO
“EXPANSÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA” EM CURSO

“Aumentar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia eléctrica, para satisfazer as 
necessidades de consumo induzidas pelo desenvolvimento económico e social do país, é uma 
das prioridades do Executivo conforme consta do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 
2013-2017. ”

   Ministro das Finanças, Armando Manuel
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IV CIMEIRA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO  UE - ÁFRICA 

.

Realizou-se em Abril a 4ª Cimeira UE-África que reuniu, 
em  Bruxelas,  mais de 60 dirigentes da UE e de África, 
num total de 90 delegações, para debater o futuro das 
relações entre os dois continentes e reforçar os seus laços 
de união. 
Em representação do Estado Angolano, esteve o 
Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, que chefiou 
uma delegação integrada pelo Ministro das Relações Exte-
riores,  Georges Chikoti,  pelos Embaixadores na Bélgica,  
Elisabeth Simbrão, e na União Africana,  Arcanjo do Nasci-
mento e altos funcionários ligados à diplomacia do país.
Durante a Cimeira, os dirigentes destacaram “as relações 
estreitas que existem entre a UE e África” e os valores 
partilhados da democracia, do respeito pelos direitos 
humanos, do Estado de Direito e da boa governação, bem 
como o direito ao desenvolvimento.
A Cimeira  reconheceu a importância da paz e da segu-
rança como “condições indispensáveis ao desenvolvimen-
to e à prosperidade”. Ficou patente o compromisso de 
“intensificar o diálogo político sobre a justiça penal interna-
cional e a jurisdição universal” e manifestado  o apoio à 
aspiração e  empenho da África na paz e na estabilidade 
do continente. Responsáveis dos dois continentes 
concordaram intensificar o “esforço comum de luta contra o 
terrorismo internacional e de combate à proliferação de 
armas ligeiras”. Comprometeram-se a aplicar, em ambos 
os continentes, políticas destinadas à criação de emprego 
e estímulo ao crescimento a longo prazo”, acordando ainda 
numa cooperação mais estreita no domínio da política 
marítima considerada estratégica para ambos os Continen-
tes. Ambas as partes salientaram a importância de se 
garantir uma gestão prudente e transparente dos respecti-
vos recursos naturais e o aprovisionamento responsável 
em minerais e, nesta matéria, a UE reafirmou o seu com-
promisso de “continuar a apoiar os países africanos na 
preparação de estratégias de desenvolvimento hipocar-
bónicas que garantam a resiliência perante as alterações 
climáticas”.
Foi evidenciada a importância que assume a defesa dos 
direitos humanos em ambos os continentes e reafirmado o 
compromisso comum de “prosseguir os esforços para 
atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 
2015”. Sobre a questão da educação, os dirigentes acorda-
ram em desenvolver políticas para fomentar a criação de 
emprego inclusivo, recaindo a tónica sobre os jovens e as 
mulheres, e promovendo programas de intercâmbio de 
estudantes entre os dois continentes e no interior de África. 
Foi reiterada a necessidade de se “adoptar uma aborda-
gem global para dar resposta ao grave impacto social e 
humano da migração irregular” e renovado o empenho 
comum na luta contra o tráfico de seres humanos e o 
respeito pelos direitos humanos de todos os migrantes. 

 

Estratégia Conjunta e roteiro UE-África

Nesta cimeira foi  con�rmada a adesão dos dois continentes 
aos objectivos enunciados na Estratégia Conjunta UE-África de 
2007, reconhecendo-se,  no entanto,  a necessidade de se 
melhorar a execução da Estratégia Conjunta centrando a coop-
eração numa abordagem focada na obtenção de resultados. 
Nesse sentido, foi adoptado um roteiro para enquadrar as 
relações UE-África no período 2014-2017. O roteiro inclui cinco 
grandes prioridades e domínios de acção conjunta:
•Paz e segurança
•Democracia, boa governação e direitos humanos
•Desenvolvimento humano
•Desenvolvimento e crescimento sustentáveis e inclusivos e 
integração continental
•Questões mundiais e emergentes
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CIMEIRA DOS PALOP EM ANGOLA
CRIAÇÃO DO FÓRUM PALOP (FORPALOP)

.

Realizou-se em Luanda, no dia  30 de Junho,  a Cimeira 
dos Chefes de Estado e de Governo dos cinco Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) tendo o 
objetivo principal deste encontro sido a criação do Fórum 
PALOP (FORPALOP).
Os Chefes de Estado de Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau reuniram-se 
no Centro de Convenções de Talatona onde discutiram 
estratégias para “resgatar o espaço de concertação de 
posições entre africanos sobre questões mundiais, mas 
também sobre questões de interesse estrito dos africanos”.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
congratulou-se com a realização desta Cimeira em 
território angolano e saudou a presença dos seus congé-
neres e respectivas delegações. No seu discurso, lembrou 
que “os países africanos enfrentam hoje novos desafios 
que exigem a preservação da sua unidade de pensamento 
e de acção, tendo em conta as transformações ocorridas 
na conjuntura internacional, caracterizada sobremaneira 
pela globalização.” Considerou ainda que a realização da 
Cimeira permite “o reforço da nossa unidade e facilita a 
concertação de posições sobre problemas e assuntos de 
interesse comum que temos de enfrentar”. Afirmou  
também que a institucionalização do Fórum dos PALOP 
permitirá uma melhor afirmação e promoção dos interesses 
dos PALOP no contexto das organizações internacionais, 
regionais e sub-regionais em que se inserem.

José Eduardo dos Santos afirmou ainda que “os  PALOP 
têm problemas específicos comuns que requerem instru-
mentos diferenciados de intervenção fora do contexto da 
CPLP”.
A este respeito, também o Director para África e Médio 
Oriente do Ministério das Relações Exteriores, Joaquim do 
Espírito Santo, afirmou que o principal propósito da Cimeira 
é criar um mecanismo de concertação entre os líderes dos 
cinco países africanos de expressão portuguesa e recuper-
ar o espaço perdido com o surgimento da CPLP - “Antes de 
haver a CPLP já tínhamos os PALOP, mas a organização 
foi perdendo espaço. O FORPALOP vai relançar essa 
plataforma de concertação dos países africanos de língua 
oficial portuguesa", concluiu.

Realizou-se em Addis Abeba, Etiópia, uma Mesa Redon-
da de Alto Nível  sobre o tema : “Investimento Responsável 
do Sector Privado na Região dos Grandes Lagos”, numa 
promoção conjunta do Escritório da Enviada Especial do 
Secretário-Geral da ONU e do UN Global Compact.
No encontro, que teve lugar à margem das Reuniões do 
Pacto Mundial das Nações Unidas, Angola fez-se repre-
sentar  pelo Ministro da Economia, Abrahão Pio dos Santos 
Gourgel.
Estiveram reunidos representantes do sector privado e 
proeminentes representantes da região que debateram 
estratégias para fomentar e promover o investimento 
responsável, a paz, a estabilidade,  a integração económi-
ca regional e a criação de emprego.
Foram estabelecidos vários grupos de trabalho que 
trataram de temas diversos relacionados com os sectores 
das Infra-estruturas, Energia, Agro-indústria, Turismo, 
Tecnologias da Informação e de Comunicação (TIC) e 

Exploração Mineira.
A Mesa Redonda constituiu uma etapa importante  com 
vista à realização da Conferência sobre o Investimento 
Privado dos Grandes Lagos, prevista para o segundo 
semestre deste ano. 
 

MESA REDONDA SOBRE INVESTIMENTO NOS GRANDES LAGOS

Ministro da Economia, Abrahão Pio dos Santos Gourgel

Foto de família dos chefes de Estado

“O FORPALOP é um órgão multilateral, que privilegia a concertação político-diplomática, a cooper-
ação e promove o aprofundamento das históricas relações de amizade e solidariedade entre os 
países que o integram.”
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CELEBRAÇÃO DO “DIA DA PAZ E RECONCILIAÇÃO NACIONAL” EM BRUXELAS

A Embaixadora recordou  as palavras de S.E. o Presidente 
José Eduardo dos Santos aquando da sua reeleição -  “A 
primeira prioridade do Governo de Angola é manter a esta-
bilidade política, mediante a promoção, defesa e consoli-
dação da paz”, sublinhando a “importância que a palavra 
PAZ tem no léxico angolano”.
O evento contou também com diversas manifestações 
culturais que animaram a plateia  de convidados.

  

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA DA CPLP
CLÁSSICOS DA LITERATURA APRESENTADOS EM BRUXELAS

No âmbito das comemorações do “Dia da Língua Portu-
guesa e da Cultura da CPLP”, Angola deu a conhecer à 
comunidade lusófona em Bruxelas a colecção dos “Onze 
clássicos da literatura angolana”, numa cerimónia cultural 
que contou com a presença da Embaixadora de Angola, 
Elizabeth Simbrão, embaixadores convidados e outras 
individualidades dos países de língua oficial portuguesa, 
residentes no Reino da Bélgica.
Comemorado a 5 de Maio, o dia da língua portuguesa e da 
cultura dos países de língua oficial portuguesa é uma 
efeméride em que os países do espaço lusófono desen-
volvem acções que visam promover a Língua Portuguesa e 
a cultura lusófona no mundo, sendo a data igualmente 
conhecida como “Dia da Cultura Lusófona”.
Os festejos, em Bruxelas, tiveram lugar no Anfiteatro da 
Embaixada de Portugal, constando da  programação 
cultural a  realização de uma exposição sobre “O potencial 
económico da Língua Portuguesa”, um certame que incluiu 
a projecção de várias imagens dos encantos naturais dos 
países da comunidade e a realização de uma palestra, 
seguida de debate, subordinada ao tema “A originalidade 
da Língua Portuguesa”, proferida pelo Professor Fernando 
Manuel Venâncio, conhecido docente da Universidade de 
Amsterdão.
Durante o evento  foram apresentados os “onze clássicos 
da literatura angolana” tendo sido explicados os critérios 
para a selecção das obras : a literariedade, os aspectos 
estéticos e formais das obras,  a pertinência do tema no 
plano histórico e a crítica nacional e internacional. 
  

A Embaixada de Angola no Reino da Bélgica organizou, a 
26 de Abril em Bruxelas, um encontro sob o lema “Pela paz 
e unidade nacional – Consolidemos a Democracia” integra-
do nas celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacion-
al em Angola.
O encontro presididido pela Embaixadora Elizabeth 
Simbrão contou com a presença de vários elementos da 
comunidade angolana residente na Bélgica e Luxemburgo, 
com destaque para os prelectores convidados, o Dr. Eduar-
do Kisoka e o Professor António Luvualu de Carvalho.
Presentes estiveram também várias associações culturais, 
bem como diversos embaixadores acreditados no Reino da 
Bélgica, em particular dos países da CPLP.
Elizabeth Simbrão afirmou na sua intervenção que a  “Paz 
é, porventura, o bem público mais importante a que a 
humanidade pode aspirar. É pedra angular para o desen-
volvimento social, económico e cultural e, sem ela, não é 
possível viver em harmonia com valores fundamentais 
como a igualdade, respeito pelo próximo, confiança e pros-
peridade”. Celebração do Dia da Paz e Reconciliação Nacional - Bruxelas

Onze clássicos da literatura  angolana

Os “Onze clássicos da literatura angolana”, do programa “Amo 
Angola”, um projecto em aberto, são: “Espontaneidades da 
minha alma, às senhora africanas” de José da Silva Maia 
Ferreira, “Delírios”, de Joaquim Dias Cordeiro da Mata, “Nga 
Mutúri”, de Alfredo Troni, “Quem me dera ser onda”, de 
Manuel Rui Monteiro, “Sagrada Esperança”, de Agostinho 
Neto, “Luuanda “, de Luandino Vieira, “Maiombe”, de Pepetela, 
“Mestre Tamoda “, de Uanhenga Xitu, “Terra Morta”, de Castro 
Soromenho,  “Segredo da Morta”, de António de Assis Júnior” 
e “Trajectória Obliterada”, de João Maimona.


