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ACÇÃO URGENTE
TRIBUNAL ANULA CONDENAÇÃO DE TRÊS JOVENS
Afonso S. Muatchipuculo (22), António J. Fernando (18) e Justino H. Valente (21) foram
libertados no dia 17 de Julho. Os três jovens tinham sido condenados a sete meses de
prisão pelo Tribunal Provincial de Malange, Angola, no dia 9 de Abril, após um
julgamento injusto. Foram presos a 4 de Abril pela polícia na província de Malange, em
Angola, por alegadamente atirarem pedras à comitiva do vice-presidente durante uma
manifestação.
Afonso S. Muatchipuculo (22), António J. Fernando (18) e Justino H. Valente (21) foram libertados de um
centro de detenção situado a 50 km da cidade de Malange, a 17 de Julho. Isto ocorreu depois de o Tribunal
Supremo deliberar que existiam provas insuficientes do seu envolvimento no arremesso de pedras à comitiva do
vice-presidente durante uma manifestação.
Os três foram presos no dia 4 de Abril, no mercado, quando se dirigiam para casa. A cerca de 4 km do local onde
se encontravam, ao chegar ao pavilhão da cidade de Malange, a comitiva do vice-presidente foi confrontada por
mais de 100 manifestantes que exigiam a destituição do governador provincial de Malange. 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 jovens foram julgados e condenados a sete meses de prisão no dia 9 de Abril, num julgamento injusto, 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.
Helena Mutaleno da Silva, irmã de Justino, agradeceu à Amnistia Internacional, entre outros, pela sua campanha
pela libertação dos três jovens.

Agradecemos a todos os que enviaram apelos. Não é necessária mais acção por parte da rede AU.
Esta é a primeira actualização da AU 115/18. Mais informação: https://www.amnesty.org/en/documents/afr12/8534/2018/en/
Nome: Afonso S. Muatchipuculo, António J. Fernando e Justino H. Valente
Género m/f: Masculino
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