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OpercursoeafortunadoclãDosSantos O império da família
Dos Santos dos
resíduos à alta finança

angola Há exatamente

umasemana a investigação
jornalística Luanda Leaks
revelava o que já pairava no
ar Isabel dos Santos filhado
ex presidente angolano Jo
sé Eduardo dos Santos terá
beneficiado ao longo de dé
cadas de favorecimentopo
lítico e económico emnegó
cios espalhados um pouco
por todo o Mundo O alega
do desvio de 115 milhões de

dólares da petrolífera esta
tal Sonangol para uma con
ta da própria no Dubai foi
uma das principais desco
bertas do Consórcio Inter

nacional de Jornalismo de
Investigação ICTJ
Um caso que despertou o

interesse daJustiça e que co
locou na mira a família do
ex presidente deAngola Na
suapresidência entre 1979 e
2017 foramvários os mem
bros dafamília mulheres fi
lhos cunhados e sobrinhos
quebeneficiaramdaposição
de José Eduardo dos Santos
Dos dez filhos que teve com
seis mulheres o líder histó
rico doMovimento Popular
de Libertação de Angola
MPLA distribuiu riqueza
por quase todos

A mais velha dos irmãos
Isabel dos Santos fruto da
relação com a russa Tatiana
Kukanova começou o seu
império quando o pai lhe
deu a gestão da empresa de
resíduos de Luanda a Urba
na2000 Apartir daí a prin
cesa deAngola somou vitó
rias nos negócios dentro e
fora de portas alguns deles
em Portugal
A empresária chegou à ri

queza dos diamantes atra
vés da Trans África In

vestment Services TAIS
em 1997 e ao petróleo pri
meiro com uma participa
ção indiíeta na portuguesa
Galp e já quase no fim do
reinado do pai com a entra
da para presidente da So
nangol Em Angola atual
mente com tudo arrestado
pela Justiça as suas partici
pações na empresa de tele
comunicações Unitel na
Banca BIC e BFA nos ci
mentos e nas bebidas estão

a ser investigadas

OPUTATIVOSUCESSOR

Já o segundo filho mais ve
lho José Filomeno Ze
nú putativo sucessor fun
dou o primeiro banco de in
vestimentos de Angola o
Banco Kwanza Invest em
2008 Quatro anos depois

em 2012 presidia ao Fundo
Soberano de Angola que
através das receitas de petró
leo deveria beneficiar o de
senvolvimento económicoe

social do país Foi a sua des
graça É acusado de desviar
500milhões de dólares para
negócios pouco claros
Esteve emprisãopreventi

va até há pouco tempo

Welwitschea Tchizé e
Paulino dos Santos Coréon
Dú ambos com participa
ções no Banco Prestígio en
cerram o leque dosquatro fi
lhos poderosos
Porém quase todos os des

cendentes de José Eduardo
dos Santos tiveram ou têm

cargos em bancos Eduane
Eduardo HoustoneJoseana
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osmaisnovos tornaram se
donos de uma parte do

Banco Postal deAngola Ape
nas um Josias permanece
uma incógnita Pouco se
sabe da relação entre pai e fi
lho ou do relacionamento

que o ex presidente teve
com a mãe de Josias Dadi
nha que será uma antiga
funcionária da Sonangol O

alegado favorecimento de
JoséEduardo dos Santos à fa
mília esteve sempre presen
te mas só depois de este sair
da presidência é que tanto
João Lourenço como aJusti
ça angolanaestão no encalce
daincalculável fortunadeti

da pelo clã Dos Santos O
chefe continua em Barcelo
na em tratamentos

Presidente de
Angolaprometeu
luta contra
a corrupção
A26 de setembro de

2017 os angolanos espe
ravamuma primavera
depois do regime de 38
anos de José Eduardo dos
Santos emAngola O en
tão eleito João Lourenço
entrou no Palácio do Pla

nalto prometendouma
luta acérrima contra a

corrupção um dos maio
res problemas da socie
dadeangolana Aspri
meiras decisões de Lou

renço foi substituir uma
série de responsáveis em
entidades e empresas es
tatais começando porJo
sé Filomeno dos Santos à
frente do Fundo Sobera

no deAngola Isabel dos
Santos foi a próxima
quando a exonerouda
presidência dapetrolífe
ra Sonangol JáTchizé
dos Santos foi afastada
do Comité Central do
MPLA embora aindaper
tença aopartido

A vida de luxo
do clã mais
famoso
de Angola
Dinheiro Os filhos do clã
Dos Santos estudaram nas
melhores escolas de Lon

dres viajam para destinos
exclusivos usam roupas de
marca conduzem iates lu
xuosos e dão casamentos

que são verdadeiros aconte
cimentos sociais Conheça
alguns dos luxos que a famí
lia foi colecionando emAn

gola e no Mundo

1 FRANÇA 

O relógio
milionário

Eduane Danilo dos Santos

protagonizou um momen
to caricato em Cannes em
2017 Numa angariação de
fundos o filho do ex presi
dente pagou 500 mil euros
por um relógio O ator nor
te americanoWill Smith fi

cou tão surpreso com o va
lor que lhe disse que era
demasiado jovem para ter
tanto dinheiro

2 PAÍSES BAIXOS
O iate de Isabel
eSindika

Fabricado em Oss na Ho
landa o Hayken custou 29
milhões de euros a Isabel

dos Santos e ao marido Sin
dika Dokolo em 2016 A
embarcação com 50 me
tros de comprimento pode
albergar 12 passageiros no
máximo A compra foi re
velada através da investiga
ção jornalística Luanda
Leaks

3ANGOLA

O casamento com
umportuguês
Umadas figuras mais famo
sas de Angola Tchizé dos
Santos não se poupou no
casamento com o agróno
mo português Hugo Pêgo
em 2003O acontecimento

teve honras de Estado com
vários membros da política
internacional presentes e
onde se incluiu o então pri
meiro ministro português
Durão Barroso

4 ESPANHA

O refugio do
ex presidente
Após a subida ao poder de
João Lourenço José Eduar
do dos Santos terá passado
longas temporadas em Es
panha mais propriamente
em Barcelona para receber
tratamentos médicos É

nesta cidade que terá tam
bémuma residência avalia
da em seis milhões de eu

ros com segurança reforça
da no Bairro de Pedralbes

5HOLLYWOOD

As festas com
celebridades
Quando adquiriram a joa
lharia suíça De Grisogono
em 2012 Isabel dos Santos
e Sindika Dokolo começa
ram a dar festas milionárias

com celebridades de Holly
wood Entre elas o clã Kar
dashian Harvey Weins
tein Sharon Stone e Paris
Hilton Os diamantes abri

ram as portas do casal ao
mundo das estrelas
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Documentos do Luanda
Leaks na posse de Rui Pinto
Polícia Judiciária encontrou informações sobre Isabel dos Santos no
material apreendido na Hungria ao jovem acusado de crimes informáticos

AlexandrePanda
alexandre panda@jn pt

Investigação Diversos do
cumentos do caso Luanda
Leaks foram encontrados

pelaPolíciaJudiciária PJ no
material informático

apreendido aRui Pinto o jo
vem atualmente em prisão
preventiva à espera de ser
julgado por 90 crimes infor
máticos no âmbito do

Football Leaks A PJ ainda
não está a investigar as sus
peitas de desvios de fundos
da petrolífera angolana So
nangol por parte de Isabel
dos Santos e só deverá ini

ciar diligências quando for
mandatada pelo Ministério
Público MP através da coo
peração internacional com
as autoridades angolanas
Mas os documentos alega
damente fornecidos porRui
Pinto ao Consórcio Interna

cional de Jornalistas de In
vestigação CIJI não pode
rão ser usados como prova
em Portugal uma vez que
poderão ter uma origem ilí
cita a pirataria informática
Quando foidetidonaHun

gria emjaneiro as autorida
des locais apreenderam di
verso material informáticoa

Rui Pinto Todo o acervo
que estava encriptado foi
remetido à PJ para que fosse

analisado e servir de prova
no caso da tentativa de ex

torsão à empresa de investi
mentos desportivos Doyen
e espionagem do Spor
ting do próprio MP e tam
bémdo escritóriode advoga
dos PLMJ
De acordo com informa

ções recolhidas pelo JN no
meio dos milhões de docu

mentos encontrados vá
rios diziam respeito aos ne
gócios de Isabel dos Santos
Alguns terão sido obtidos
através daviolação do siste
ma informático do escritó

rio de advogados da PLMJ
pelo qual Rui Pinto foi acu
sado

De acordo com o jornal
Público que garante quea

PJ acredita ser Rui Pinto
quem forneceu os docu
mentos ao CIJI os docu
mentos estavam guardados
nos dispositivos de armaze
namento de dados discos

rígidos pens computadores
que foram apreendidos ao

pirata português na Hun
gria

MARIDOFALA EM HACKER

Sindika Dokolo marido de
Isabeldos Santos jádeclara
ra numa entrevista à rádio
RFI Afrique estar convicto
de que foi umhackerportu
guês a estar na origem das
fugas Sabíamos que várias
das nossas outras empresas
já tinham sido alvo de um
hacker português esses do
cumentos forammantidose

são usados hoje para arreba
tar os nossos ativos no exte

rior disse
OCIJI obteve documentos

junto de umaplataforma de
proteção de denunciantes
em África presidida por
William Bourdon um dos
advogados de Rui Pinto
Esta ligação reforça a convic
ção de que o jovem gaiense
estará por detrás da obten
ção de pelo menos alguns
documentos na origem do
Luanda Leaks No entanto
a PJ ainda não foi solicitada
para investigar as atividades
da filha do antigo presiden
te de Angola em Portugal
Porém o diretor Luís Ne
ves já garantiu que a insti
tuição está preparada para
responder a qualquer mo
mento aqualquerpedido
que formalmente venha a
sermaterializado através do
Ministério Público e da Pro

curadoria Geral da Repúbli
ca relativo ao universo Isa
bel dos Santos Recorde se

que tal como o JN escreveu
ontem a Sonangol foi alvo
de um ataque informático
emjunho alturaemqueRui
Pinto já estavaempreventi
va e que o CIJI começou a in
vestigar Ou seja Rui Pinto
não terá sido a única pessoa
a fornecer documentos ao
consórcio

CASO ISABEL DOSSANTOS

Marcelo empresas nacionais não
devem temerefeito bolade neve

O presidente daRepública Marcelo Rebelo de Sou
sa disse nãohavermotivo para preocupação nos se
tores económicos e empresas portuguesas nas quais
a empresária angolana Isabel dos Santos está aven
der as suasparticipações Não há razão para nema
economia nesses setores nemos trabalhadores
nemos que têmaver comas empresas fornecedo
res ou clientes estarempreocupados com isso
afirmouMarcelo à RTP Interrogado sobre apossibi
lidade deumefeito bola de neve nas empresas e
na credibilidade de Portugal no exte
rior o presidente respondeu Não
porque são empresas comcondi
ções de eventualmente haver in
teressados se for caso disso na
aquisição de posições acionistas
Por isso esse problemanão se vai
colocar tal a importân
cia dessas empresas
nos setores e para a
economiaportu
guesa
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