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Ninguém quer impedir o progresso. Todos 
os cidadãos estão, com certeza, conscientes 
do impacto, sobre o país, da reabilitação e 
extensão do Caminho de Ferro do Namibe, 
apresentado como a principal razão para a 
onda de demolições que, pelas contas 
oficiais,  já atingiu pelo menos três mil 
residências de cidadãos de poucos recursos. 
O progresso persegue o bem-estar dos seres 
humanos. É, por isso, um paradoxo quando 
em seu nome cometem-se atrocidades, 
absolutamente contrárias àquilo que o 
deveria motivar. 
É legítimo que as autoridades busquem o 
desenvolvimento económico e criem, para 
isso, as necessárias infra-estruturas de apoio. 
Os.caminhos-deferro são, 
reconhecidamente, infra-estruturas 
fundamentais, por garantirem o escoamento, 
a baixo custo, de grandes quantidades de 
produtos e ainda, a transportação de 
pessoas. Mas a busca pelo progresso não 
pode estar dissociada de regras. Não se 
pode, simplesmente, ignorar direitos, como 
o acesso a uma habitação, ou valores tão 
nobres, como a dignidade humana, ou 
relegá-los a um lugar menor, sob a alegação 
de se estar a perseguir o progresso. 
 
No Lubango, capital da província da Huíla, 
o governador provincial está, justamente, a 
violar direitos e a ferir dignidades de 
milhares das pessoas, para viabilizar o 
andamento das obras dos caminhos-de-
ferro. Milhares de pessoas estão, hoje, a 
viver ao relento, submetidas, mesmo, a uma 
condição sub humana como sacrifício; como 
uma penitência que têm de pagar pelos 
projectos ambiciosos de um grupo de 
funcionários do Estado, dos quais o 
governador provincial aparenta ser, apenas, 
uma espécie de testa de ferro. 
Até os políticos são seres humanos. Têm os 
mesmos sentimentos que o comum dos 
mortais e compadecemse, como os humildes 
cidadãos, perante o sofrimento alheio, ao 
menos que estejam acometidos pelo 
sadismo, por esse estranho distúrbio que faz 

com que muita gente se deleite com o 
sofrimento alheio. Só isso pode, mesmo, 
ajudar a entender como um ser humano 
persiste em demolir residências de 
semelhantes, respondendo, com um sonoro 
«vamos continuar a partir», os clamores de 
quem tenha perdido tudo,  pelo que dedicou 
uma vida inteira. Quando mais um 
governante que, por inerência das suas 
funções, deveria proteger os cidadãos e não 
forçá-los a viver em tendas ou, como agora 
acontece mesmo, ao relento, a mercê do dos 
efeitos do sol, da chuva e, ainda, de 
impiedosos insectos. 
Ninguém, dizíamos, pretende impedir o 
progresso. A verdade, porém, é que as obras 
não são pensadas, desenhadas e 
implementadas de dia para noite. Teve, sim 
senhor, esse Governo tempo suficiente, para 
criar condições para estabelecer o vácuo das 
populações residentes do perímetro 
desejado, para outro com semelhantes ou, 
por que não mesmo, melhores condições de 
habitabilidade. 
Estamos a assistir à exportação para as 
províncias do interior, para aquelas, 
sobretudo, com maior expressão económica, 
do mesmo fenómeno que muito agitou a 
capital Luanda. A mesma tendência de fazer 
com que o povo seja sacrificado em nome 
de interesses quase sempre inconfessos e a 
mesma incapacidade de se reconhecer que 
se alguém deve pagar, pelas construções 
anárquicas que se fazem, aqui e acolá, é o 
Estado que não soube construir; que não 
soube criar políticas eficazes de fomento 
habitacional e, sobretudo, que permitiu que 
os bairros crescessem desordenados, mesmo 
em áreas predestinadas para albergar 
empreitadas públicas. 
É a incompetência desse Governo que 
deveria ser quebrada a força de camartelo, e 
não as residências desse pobre povo que 
procurou, apenas, contornar as 
consequências desse mal (incompetência) 
que nos empurra para um abismo e que 
aparenta não ter fim. Ainda bem que essa 
eternidade é apenas aparente. 
 
 
 


