AU: 152/18 Índice: AFR 12/8938/2018 Angola

Data: 15 de Agosto de 2018

ACÇÃO URGENTE
DESCONHECIDO PARADEIRO DE ACTIVISTA
COMUNITÁRIO
Joaquim da Costa Zangui, o Secretário Nacional da Juventude do Bloco Democrático, foi
raptado por homens desconhecidos no dia 12 de Agosto. Desapareceu um dia após ter
presidido ao processo eleitoral para eleger o novo presidente da Comissão de
Moradores do bairro Musseque, no município de Viana, em Angola. O seu paradeiro
continua a ser desconhecido.
O activista comunitário Joaquim da Costa Zangui, mais conhecido por Lutambi, foi raptado por homens
desconhecidos no dia 12 de Agosto, quando se encontrava a caminho de uma reunião. No dia anterior, Joaquim
tinha mobilizado os residentes do bairro Musseque para elegerem um novo presidente para a sua comissão de
moradores. Sendo estudante de direito e professor do ensino primário, conhecedor da legislação sobre comissões
de moradores, a comissão tinha solicitado a ajuda de Joaquim para a organização e presidência da eleição de um
novo presidente da comissão de moradores. A comissão de moradores representa os residentes e funciona como
elo de ligação entre os residentes e o governo municipal.
Após a eleição, o recém-eleito presidente da comissão de moradores convidou Joaquim a integrar o executivo da
comissão eleita. Joaquim foi raptado cerca das 15h00, a caminho de uma reunião da Comissão de Moradores do
Musseque para os informar de que aceitaria o cargo após obter a autorização da liderança do Bloco Democrático.
Joaquim da Costa Zangui é o Secretário Nacional da Juventude do Bloco Democrático, um dos partidos políticos
da oposição mais pequenos de Angola.
Existe a preocupação de Joaquim da Costa Zangui poder ter sido sujeito a desaparecimento forçado. Angola tem
um historial negativo em matéria de direitos humanos, tendo membros da oposição e dissidentes políticos sido no
passado sujeitos a desaparecimento forçado, prisão e detenção arbitrária.
Por favor escreva imediatamente em português, inglês ou na sua língua:
 Apelando às autoridades para que procedam de imediato a uma investigação independente e aprofundada
sobre o paradeiro de Joaquim da Costa Zangui e garantam que todos os suspeitos de responsabilidade criminal
pelo seu desaparecimento sejam presentes a tribunal e submetidos a um julgamento justo.
POR FAVOR ENVIE OS APELOS, ATÉ AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, PARA:
Assessor do Ministro do Interior
Dr. Armindo Feliciano Aurélio
Ministério do Interior
Luanda, Angola
Fax - +244 222 393 538
E-mail: armindoaurelio@hotmail.com
Saudação: Excelência

Cópias para:
Embaixador
Rui Jorge Carneiro Mangueira
Embassy of Angola
46 Bedford Square, Bloomsbury, London
WC1B 3DP, Reino Unido
Fax: +44 20 7486 9397
E-mail: embassy@angola.org.uk

Embaixador
Agostinho Tavares
2100-2108 16th Street, NW
Washington, DC 20009, EUA
Fax: +1 202 822 9049

Envie também cópias para os representantes diplomáticos acreditados no seu país. Por favor introduza as moradas dos
representantes diplomáticos locais abaixo:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number E-mail Email address Saudação Salutation
Por favor verifique junto do escritório da sua secção da Amnistia Internacional caso envie os apelos após a data acima indicada.

ACÇÃO URGENTE
DESCONHECIDO PARADEIRO DE ACTIVISTA
COMUNITÁRIO
INFORMAÇÃO ADICIONAL
A repressão violenta dos direitos civis e políticos é comum em Angola e o alegado desaparecimento forçado de Lutambi
reflecte o historial de Angola no domínio dos direitos humanos. Na década passada, dissidentes políticos, manifestantes
pacíficos, críticos e jornalistas foram mortos, intimidados, feridos, injustamente julgados e presos ou desapareceram.
Podem também ser dirigidas petições e cartas à Missão Permanente de Angola junto da ONU e às Embaixadas no Brasil e em
Portugal:
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

Embaixador
Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca
Av. da República, 68 - 1050 Lisboa
Portugal
Fax: +351 21 795 17 78
E-mail: geral@embangolapt.org

´´

Nome: Joaquim da Costa Zangui (Lutambi)
Género m/f: masculino
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Embaixador
Sr. Nelson Manuel Cosme
SHIS - QL 6 - Conjunto 5 - Casa 1
CEP 71620-055 - Brasília - DF - Brasil
Fax. (61) 3248-1567
E-mail: embaixada.brasil@mirex.gov.ao

