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ACÇÃO URGENTE
TRÊS JOVENS PRESOS APÓS JULGAMENTO INJUSTO
Afonso S. Muatchipuculo (22 anos), António J. Fernando (18 anos) e Justino H. Valente
(21 anos), alunos do ensino secundário, foram condenados a sete meses de prisão pelo
Tribunal Provincial de Malange em Angola, no dia 9 de Abril, após um julgamento
injusto. Os três foram presos no dia 4 de Abril por alegadamente atirarem pedras à
comitiva do vice-presidente em Malange. Contudo, estes jovens não se encontravam
presentes no local do protesto quando as pedras foram atiradas.
António J. Fernando, aluno do 9º ano, e Justino H. Valente, aluno do 12º ano, tinham sido seleccionados pela
sua escola para saudar o vice-presidente no dia 4 de Abril, no Pavilhão da Cidade de Malange. Contudo, os dois
chegaram tarde e não conseguiram entrar no Pavilhão e, portanto, decidiram ir embora.
Ao chegar ao pavilhão, o vice-presidente foi recebido por mais de 100 manifestantes que exigiam a destituição do
governador provincial de Malange. Alguns manifestantes atiraram alegadamente pedras à comitiva do vicepresidente.
Afonso, António e Justino foram presos no mercado, a cerca de 4 km de distância do pavilhão, quando se dirigiam
para casa, aproximadamente uma hora após o incidente. O chefe da polícia reivindicou que os tinha identificado
como pertencendo ao grupo de manifestantes que atirou pedras à comitiva do vice-presidente pela cor das suas
camisas. Os três estudantes não se encontravam no pavilhão na altura do protesto, mas a polícia continuou a
utilizar as suas camisas como prova em tribunal. Os jovens foram julgados e condenados a sete meses de prisão
no mesmo dia, 9 de Abril, sem a presença de um advogado. A acusação não apresentou depoimentos de
testemunhas. Os réus não tiveram a oportunidade de contestar as provas apresentadas contra eles, questionar o
chefe da polícia ou mesmo apresentar testemunhas. Os três estão presentemente a cumprir penas de prisão a
50 km da cidade de Malange, o que dificulta as visitas dos seus familiares.
O julgamento e a prisão de Afonso, António e Justino foram claramente injustos e violaram claramente o direito
nacional e internacional.
Por favor escreva imediatamente em português, inglês ou na sua língua:
 Apelando para a libertação imediata e incondicional de Afonso, António e Justino;
 Apelando às autoridades para que respeitem os direitos de liberdade de expressão, associação e reunião
pacífica.
POR FAVOR ENVIE OS APELOS, ATÉ AO DIA 26 DE JULHO DE 2018, PARA:
Presidente
João Lourenço
Contacto Geral:
Fax. +244 222 370366.
Link para enviar emails:
http://www.prcasacivil.co.ao/pt/contactos/index.html
Saudação: Excelência

Copias para:
Exmo. Senhor Embaixador
Exmo. Senhor Embaixador
Rui Jorge Carneiro Mangueira
Agostinho Tavares
Embassy of Angola
2100-2108 16th Street, NW
46 Bedford Square, Bloomsbury, London
Washington, DC 20009, EUA
WC1B 3DP, Reino Unido
Fax: +1 202 822 9049
Fax: +44 20 7486 9397
E-mail: Não está disponível
Saudação: Excelência
E-mail: embassy@angola.org.uk
Saudação: Excelência
Envie também cópias para os representantes diplomáticos acreditados no seu país. Por favor introduza as moradas dos
representantes diplomáticos locais abaixo:
Nome Endereço 1 Endereço 2 Endereço 3 Fax Email Saudação
Por favor verifique junto do escritório da sua secção da Amnistia internacional caso envie os apelos após a data acima indicada.

ACÇÃO URGENTE
TRÊS JOVENS PRESOS APÓS JULGAMENTO INJUSTO
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Os direitos de liberdade de expressão, associação e reunião pacífica são geralmente reprimidos em Angola. A perseguição
através de acções judiciais é um recurso frequentemente utilizado para silenciar os manifestantes, os críticos e a comunicação
social. Nos últimos 10 anos, manifestantes pacíficos desapareceram, foram mortos, feridos, presos e submetidos a
julgamentos injustos.
Podem também ser dirigidas petições e cartas à Missão Permanente de Angola nas Nações:
Exmo. Senhor Embaixador
Ismael Gaspar Martins
Angola Permanent Mission UN
820 2nd Avenue, 12th Floor
New York, NY 10017, EUA
Fax: +1 212 861 9295
E-mail: themission@angolaun.org
Saudação: Excelência

Nomes: Afonso S. Muatchipuculo (22), António J. Fernando (18) e Justino H. Valente (21)
Género m/f: m
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