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Gado de qualidade
na Feira de Cacuso
PROVÍNCIAS|32

“CASO” BNA

Lista de acusados
foi tornada pública

A Procuradoria-Geral da República divulgou ontem a lista de arguidos envolvidos nos processos
de transferências ilícitas, furto de
moeda estrangeira e de cremação
de dinheiro, registados no Banco
Nacional de Angola (BNA).
POLÍTICA|4

CAROLINA CERQUEIRA

Imprensa isenta
constitui aposta

•Kz 45,00

Jogo de estrelas
no basquetebol

Teatro da lusofonia
traz peças inéditas

Novas cidades
estão a nascer
DESPORTO|38

CULTURA|36

Aministra Carolina Cerqueira considerou, ontem, urgente repensar os
novos rumos da comunicação
social em Angola, para assegurar
a satisfação das garantias constitucionais dos cidadãos, quanto
ao direito à liberdade de expressão e acesso à informação objectiva e isenta. A ministra falava, em
Luanda, a propósito do 20º aniversário do Ministério da Comunicação Social.
POLÍTICA|4

FRANCISCO BERNARDO

FRANCISCO BERNARDO

MUNDIAL-2010

Selecção da Nigéria
tenta primeira vitória

A Nigéria tenta hoje a primeira vitória no Mundial de Futebol, quando defrontar, às 15h00, a Grécia, na
segunda jornada do Grupo B. Para
a mesma série, jogam, às 19h30,
Argentina e Coreia do Sul. Antes,
jogam, para o Grupo A, França e
México. O dia de ontem registou a
primeira surpresa, com a Suiça a
derrotar a Espanha, por 1-0, para
o Grupo H, no qual ainda o Chile
venceu as Honduras, por 1-0. A
África do Sul perdeu com o Uruguai, por 3-0.
DESPORTO|39

ÁFRICA DO SUL

Marcha em Soweto
lembra o massacre
Milhares de pessoa saíram ontem
às ruas, na África do Sul, para assinalarem o 34º aniversário do massacre contra estudantes no bairro
do Soweto, em Joanesburgo, perpetrado por forças militares do regime do apartheid.
MUNDO|9

Presidente da República visitou a nova centralidade do Cacuaco

Comboiosubterrâneo
emestudoparaacapital
TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS

ConselhoEstratégico
paraordenarLuanda

CRIADO POR DECRETO
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