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O objectivo é cumprir orientações com base na
preparação do IV congresso do partido
O 1º Secretário do MPLA na comuna do Cazenga
advogou, recentemente, que esta formação política
almeja que as eleições gerais a ter lugar no país, em
2017, sejam coroadas de êxitos para o partido dos
"Camaradas", como ocorreu nos pleitos anteriores.
João Francisco Dembo, que falou à margem da
realização das conferências de militantes,
realizadas a nível dos Comités de Acção naquela
Comuna, e que serviram, igualmente, para à
renovação de mandatos, bem como preparar o VI
Congresso, a ter lugar em 2016, sublinhou que o
seu partido está, de algum tempo há esta parte,
cada vez mais firme e coeso, rumo aos próximos
desafios.
«Dizer que, estamos a cumprir uma orientação,
com base na preparação do VI Congresso do MPLA
e as assembleias realizaram-se com vista à
renovação de mandatos na perspectiva de
incentivar todos os quadros e militantes, sobretudo
aqueles que doravante vão dar continuidade das
tarefas do partido», disse o político, acrescentando
que «como vós sabeis, nós pretendemos que as
eleições gerais de 2017 no país sejam coroadas de
êxitos para o MPLA, como é característico».
Para tal, referiu o interlocutor, as estruturas do
partido na Comuna do Cazenga, assim como a nível
municipal, provincial e nacional, estão a trabalhar

cada vez melhor para o bem-estar da população
angolana e não só. «O MPLA reconhece que ainda
nem tudo foi feito mas, muitos passos estão a ser
dados para se juntarem aos já concretizados, com
vista à melhoria do bem-estar da população,
sobretudo a mais desfavorecida», prometeu o
político.
Indagado sobre a aderência de novos militantes e
simpatizantes no seio do partido, no que a sua área
de jurisdição diz respeito, respondeu: "Há provas
mais do que evidentes, porque nesta altura em que
vos falo venho do outro bairro da Comuna do
Cazenga onde, também, conseguimos construir as
infra-estruturas de mais um Comité de Acção que
foi testemunhado por um membro do Comité
Central que lá esteve, o Camarada Viagem",
afirmou, tendo de seguida reconhecido os esforços
que estão a ser empreendidos pelos seus
"Camaradas". «Aqui no Bairro do Curtume, os
"Camaradas" Santos Gaspar, Alves e Rodrigues são
os promotores e estão a evidenciar que o MPLA
está cada vez mais forte, firme e coeso, rumo à
Victória nas urnas», assegurou.
De recordar que, Santos Gaspar Domingos que, de
algum tempo a esta parte, ocupava o cargo de 10
Secretário do CAP n" 2156 foi substituído por
Rodrigues Contreiras Manuel "Pazito", eleito na
Assembleia de Militantes realizada na semana
passada. Portanto, tal como apurou o Manchete,

Santos Gaspar ocupa-se do cargo de 10 Secretário
do Sector 1, do Bairro Curtume.
"Oposição nem um palmo no Cazenga"
A opinião é do "Papá Neve", uma figura
incontornável na vida política do MPLA no
município do Cazenga e não só.
De acordo com o ancião, que testemunhou a
realização das Assembleias de Militantes na
Comuna do Cazenga, a oposição há muito que
perdeu terreno naquela parcela de Luanda. «Aqui à

oposição não tem sequer um palmo, Cazenga é
território do MPLA que continua a trabalhar para a
melhoria das condições de vida da população»,
disse, acrescentando que nenhuma bandeira
pertencente aos partidos da oposição flutuam no
Cazenga. «Isto é prova mais do que evidente de
que a situação está sob controlo do MPLA mas,
devemos continuar a trabalhar para mais uma vez,
conquistarmos a Victória nas umas, no sentido do
nosso partido dar continuidade do seu projecto de
governação».

