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JORNALISTAS DA DESPERTAR E
VOZ DA ALEMANHA PRESOS EM
LUANDA
28/11/2007
O director da Rádio Despertar e deputado
à Assembleia Nacional pela UNITA,
Alexandre Salombe, foi esta manha
esbofeteado e detido por agentes da Policia
Nacional afectos ao Kilamba-Kiaxi, quando
em companhia de um jornalista da Voz da
Alemanha efectuavam uma reportagem à
zona habitacional litigiosa do Calemba II.
LIVE!
Listen to the Voice of
América Now

Alertada por cidadãos desalojados mas
residentes à revelia em cabanas na área, a
Radio Despertar colocou no ar o relato que
se segue.
«Eu só vi apenas um branco e um negro a
serem levados e massacrados ali no carro
deles, eu não sei como é que é isso. Lhes
levaram agora mas o branco saiu ferido,
lhes bateram e começaram a agredir o
homem caiu e aleijou-se».
Contactado pela Voz da América, o portavoz da Polícia de Luanda, Divaldo Martins,
contou a versão oficial dos factos
adiantando que os dois jornalistas estão já
em liberdade.
«Durante a actividade de hoje de
demolição que surgiram no local dois
indivíduos identificados como jornalistas e
são os senhores Alexandre Solombe e um
outro jornalista de nacionalidade
portuguesa da Voz da Alemanha,
pensamos nós. No local haviam populares
já exaltados e a presença dos jornalistas
de alguma forma alterou o comportamento
dos populares e como forma de acautelar
possíveis danos à ordem pública foram
convidados a retirarem-se do local, não
pelo seu trabalho, mas porque a sua
presença estava a provocar alguma
alteração na ordem que se queria manter.
Foi nesta circunstância que o jornalista
Alexandre Solombe disse que era
deputado.
Portanto, diante dessa declaração o oficial
de Polícia pediu que o mesmo fizesse a sua
identificação, que mostrasse alguma
documentação que confirmasse a sua
condição de deputado ao que o mesmo
recusou-se. Recusou-se perante a
autoridade pública identificar-se e nisto
houve a necessidade de conduzi-lo à
esquadra, porque a esquadra também é o
local em que o indivíduo pode ser detido
para ser identificado. Entretanto, ele
continuou a manter a recusa de identificarse e houve então a necessidade de
transferi-lo para a Direcção Provincial de
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Investigação Criminal (DPIC). Entretanto,
já não foi consumada esta transferência e
os mesmos foram soltos e, estão neste
momento em liberdade. Queremos aqui
realçar que não houve nenhuma agressão
conforme foi relatado».
A zona do Calemba II onde esta a ser
erguido um complexo habitacional privado
propriedade do grupo Jardim do Eden é
hoje uma das áreas mais voláteis de
conflitos de propriedades.
Antigos moradores da zona reclamam
indemnizações outros de desalojamentos
sem qualquer remuneração e, no entanto,
fazem finca pé à ordem policial, originando
então o recurso à força da lei e do poder
coercivo da policia de ordem pública.
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