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Senhor Ministro,
Promovi na sexta-feira passada, dia 7 de Fevereiro, uma Audição Pública no Gabinete do PE em
Lisboa, intitulada “Diamantes, Milionários, Violência e Pobreza nas Lundas - o impacto das violações
de direitos humanos nas relações entre a União Europeia e Angola”. Participaram nesta audição o
jornalista angolano Rafael Marques, autor do livro “Diamantes de Sangue”, a senhora Linda Moisés
Rosa, camponesa na Lunda do Norte, e o senhor Capenda Camulemba, regente tradicional na
Lunda do Norte, a meu convite.
A senhora Linda Moisés Rosa e o senhor Camulemba prestaram testemunho de graves violações de
direitos humanos ocorridos naquela conhecida região de exploração diamantífera, perpetradas por
generais angolanos e outras autoridades daquele país. A Senhora Linda Moisés, em particular,
descreveu o assassinato dos seus dois filhos, que trabalhavam na garimpagem de diamantes.
Descreveu ainda as suas tentativas, infrutíferas, de levar as autoridades angolanas a investigarem e
punirem os responsáveis.
Nesse sentido, apelo a V. Exa. que solicite às autoridades angolanas, ao mais alto nível, que
ordenem uma investigação aprofundada e independente aqueles crimes e todas as violações de
direitos humanos ocorridas nas Lundas em Angola, de modo a apurar os responsáveis, puni-los em
tribunal de acordo com a lei angolana, e fazer justiça para as vítimas e os seus familiares.
Mais solicito a atenção e acompanhamento possível da senhora Linda Moisés Rosa e do senhor
Camulemba por parte da Embaixada portuguesa em Luanda, estando o seu regresso previsto para
amanhã, 9 de Fevereiro. Temo que o facto de, com grande coragem, terem prestado testemunho em
Portugal sobre estes crimes os torne possível alvo de represálias em Angola.

Com os melhores cumprimentos,
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