
Tentáculos do GRN nas 

demolições do Huíla 
A Capital 
De 27 de Março a 03 de Abril 
 

O governador provincial da Huíla, Isaac dos 
Anjos, não desarma: continua igual ao 
homem que, desde o dia 12 do corrente 
mês, se arrogou ao direito de, por sua conta 
e risco, demolir mais de três mil residências, 
que s achavam ao longo do ramal do 
Caminho-de-Ferro de Moçâmedes. 
De lá para cá, apesar da onda de protesto e 
de solidariedade para com os desalojados, 
com o acento tónico proveniente da 
representação local do partido de que é 
militante e também da Igreja Católica, o 
«número um» mantém-se fiel àquilo que são 
os seus desígnios. 
As atoardas do engenheiro Isaac dos Anjos, 
sobre a onda de demolições na província da 
Huíla, demonstram claramente, desde o 
início da operação, que o governador não 
está, afinal, sozinho nesta empreitada, a tal 
ponto que não será de estranhar que o 
«homem» tem vindo, ao longo desses dias, a 
bater o pé e a 
prometer a continuidade do processo de 
demolição, mesmo diante de uma 
«saraivada» de contestações das mais 
variadas latitudes. 
Às pressões internas e externas, o «pedreiro» 
da Huíla tem tratado de responder na 
mesma linguagem: com a mesma atitude 
musculada, julgando-se omnipotente, na 
qualidade de governador, ignorando, 
inclusive, todos os clamores aflitivos de mais 
de três mil famílias, atiradas ao relento, com 
um chão inadequado, sem tecto e sem pão 
para levar à boca. 
Na conferência de imprensa desta quarta-
feira, convocada para analisar as demolições, 
o engenheiro a quem, em má altura, foi 
confiada a governação da província da 
Huíla, demonstrou não nutrir nenhum 
respeito pelo povo que governa, ao ponto 
de atirá-los para um lugar ermo, expostos a 
toda a sorte de adversidades; nem tão pouco 
respeitar os colegas de partido, que lhe 
reprovam a medida, de tal forma que 
procura se desatar, agora, com uma série de 

desculpas esfarrapadas, que acabam por não 
colher. 
E para colorir ainda mais o seu «cortejo» de 
atrocidades, Isaac dos Anjos tirou mais uma 
da cartola. 
Dada a onda de solidariedade para com os 
desalojados, 
o agrónomo destacado para a Nossa 
Senhora do Monte entendeu «haver um 
certo aproveitamento político de algumas 
pessoas», no caso das demolições ocorridas 
entre 6 e 12 do corrente mês, ao longo do 
ramal do Caminho-de-Ferro de Moçâmedes. 
«Não temos razão para escamotear ninguém. 
O que apelamos é que as pessoas deixem de 
fazer do sofrimento do povo um negócio e 
tratar as coisas com mais seriedade, 
ajudando as resolver os problemas», debitou. 
Isaac dos Anjos saberá, de facto, com que 
linha se coserá para levar adiante as 
demolições, sem que, no entanto, lhe seja 
posto um travão. As autoridades centrais, 
que lhe deviam barrar a caminhada, são as 
mesmas que têm observado um silêncio tão 
comprometedor, quanto sepulcral. 
A edilidade da Huíla tem razões de sobra 
para, em hasta pública, prometer partir mais 
casas. Mais do que somente reabilitar e 
revitalizar o Caminho-de-ferro de 
Moçâmedes, o que implica, necessariamente, 
livrar-se das residências ergui das ao longo 
da linha-férrea, há, entretanto, interesses 
obscuros por detrás de tão musculada 
«ofensiva» contra cidadãos indefesos.  
A segurança demonstrada por Isaac dos 
Anjos, quando usa dos microfones, tem uma 
razão de ser: o «rapaz» fala como fala, aos 
quatro ventos, bate o peito, pelo facto de 
contar com uma recta guarda segura; um 
sector que lhe tem estado a amparar neste 
período, em que os holofotes incidem, em 
grande escala, sobre a província da Huíla. 
Em condições normais, nenhum outro 
governador manter-se-ia de pé, com medo 
de virarem-lhe as costas. 
Tão rapidamente, Dos Anjos perdeu o apoio 
de todos os sectores, onde poderia buscar 
apoio, incluindo do partido de que é 
membro do seu comité central, da Igreja 
Católica, e dos demais parceiros sociais. 



Mas, contra tudo e todos, nem mesmo esta 
particularidade intimidou-lhe. 
O homem que não é nenhum distraído e tão 
pouco ingénuo afinal, é engenheiro – sabe 
que nada tem a temer, quando se trata de 
cumprir com aquilo que são as «orientações 
superiores». 
Tinha razão o Arcebispo do Lubango, Dom 
Gabriel Mbilingui, ao afirmar que 
desconhecia o real interessepara tamanha 
celeridade nas demolições, quando, ao que é 
facto, havia uma calendarização para um 
processo que se pretendia com lisura e, 
sobretudo, grande carga humanitária. 
Sabe-se agora que Isaac dos Anjos não passa 
de um peão, uma figura decorativa no meio 
de todo este processo, embora se faça 
parecer omnipotente. Por trás daquela 
imagem de pessoa insensível, esconde-se um 
Anjo que sabe que há poderes que 
transcendem os seus. O Governador da 
Huíla sabe que, mais do que ele, estão 
gigantescos interesses latifundiários, com o 
pretexto de melhoramento do Caminho-de-
Ferro de Mocâmedes. 
Afinal, as ordens de demolição de casas 
terão partido do governo central, mais 
propriamente do Gabinete de Reconstrução 
Nacional (GRN), que mais do que a limpeza 
ao longo da linha férrea, prevê também a 
instalação na zona de projectos turísticos ao 
longo da cordilheira montanhosa, onde se 
situa a majestosa estátua do Cristo Rei. 
Conhecendo-se, como se conhece, os 
nomes e os rostos que gravitam em torno 
do GRN, compreendese, pois, por que 
razão é que o processo de demolição 
prosseguirá impiedoso, com mais casas 
jogadas abaixo, sem que as condições 
estejam criadas para a população, que se 
apresta a conhecer a força do camartelo de 
1saac dos Anjos, às ordens, afinal, ainda que 
de forma camuflada, do governo central. 
Por mais que queira parecer uma pessoa 
digna, fiel às suas convicções, o «número 
um» das terras Altas da Cheia é um peão, 
que pode ser movimentado e sacrificado 
conforme a vontade dos seus superiores. 
Como diriam os brasileiros, a dignidade de 
Dos Anjos, que se faz passar como dono e 

senhor da Nossa Senhor do Monte, não é 
mais que a dignidade de um otário... 
 
 
 


