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Na passada semana dei início a uma série de textos 
com o título (provocante mas sincero) sugerindo a 
grandeza da cooperativa o Lar do Patriota. O título é 
polémico mas sério. No texto passado, muito convicto, 
referi que se cada sócio do projecto o Lar do Patriota 
contribuísse com pelo menos 7.500 kuanzas por mês, 
teríamos o montante de cerca de USD 600.000/mês, 
uma verba que serviria indubitavelmente para tornar o 
«Lar» na maior cooperativa do género no continente, e 
se calhar, numa das mais competitivas do mundo. 
Disse que para chegarmos lá, era necessário cultivar o 
espírito cooperativista no país, e sobretudo, apelar a 
uma maior coesão dos seus membros, pois, era 
inaceitável a forma de certo modo lancinar - voluntária 
e propositadamente destrutiva - como alguns 
pronunciamentos públicos faziam vibrar as cordas 
vocais (até quase rebentarem) dos órgãos da 
comunicação social para contestarem. 
De facto, se cada membro da cooperativa depositasse a 
modesta quota de 7.500 kuanzas todos os meses, não 
haveria meio de se alimentar qualquer dúvida sobre a 
«grandeza» deste projecto. 
É a cultura do cooperativismo que nos falta, mas, para 
cúmulo do nosso azar, é ainda a falta de compreensão 
da necessidade desta cultura o que mais nos preocupa! 
O país já começou, e estamos perante um começo com 
que se deve conformar toda a sociedade. É deveras 
extraordinariamente lamentável constatarmos que os 
membros da cooperativa os Lar do Patriota não 
tenham até agora entendido e interiorizado o valor 
intrínseco, tão singular da natureza e importância 
estratégica deste projecto social. Mas, para algumas 
opiniões que comigo corroboram, o grande infortúnio 
pode advir da insistência medonha daqueles que 
pretendem abortar tudo, fazendo imergir a ideia em si, 
no fundo a própria cultura societária do projecto. 
Não motivos para receios caprichados ou medos 
camuflados. O cooperativismo, quando praticado nos 
marcos de uma total adesão consciente e colectivista, 
tem pernas de vulto e vai até lá onde a gente quer. 
É o caso do Lar do Patriota. Trata-se de mais de 6.000 
pessoas, todas elas capazes financeiramente de 
contribuir com pelo menos USD 100/ mês. E o que 
acontece? Apenas uma ínfima parte dos sócios paga as 
suas contribuições, levando o projecto ao fundo das 
disponibilidades e liquidez financeiras, impedindo o de 
cuidar daqueles sócios mais dedicados e sacrificados. 
Como se explica um membro que há mais de 5 anos 
não contribui, dispondo já de uma vivenda da qual 
apenas liquidou 20 % do seu valor? Como se explicaria 
um sócio que menospreza os direitos dos restantes 
membros, e adormecido no seu egoísmo doméstico, 
passa o tempo a desfrutar de um bom quintal, uma boa 
sala, um bom jardim, garagem, ar condicionado e até 
terraço com vista ao além das melhores paisagens, e no 



fundo, é um sócio devedor, cuja palavra ingrato lhe 
assenta como a luva na mão?! Acaso não se darão conta 
tais sócios que a morosidade no pagamento das quotas 
ou a renúncia a meio da caminhada prejudica aos demais? 
Como ficarão aqueles que aguardam pelos 
600.000 dólares mensais que é o montante combinado? 
Quantas vivendas seriam construídas mensalmente 
com este substancial valor? Consultemos a nova lei do 
fomento habitacional. O Estado, e tal como devia ser 
numa economia do nosso formato, atribui um grande 
papel à iniciativa privada no domínio da habitação e diz 
designadamente que a ele competirá desbravar o 
caminho ao crédito habitacional regulando o sistema; 
promovendo uma política de incentivos fiscais para tais 
iniciativas e incentivando parcerias público-privadas de 
modo a garantir a promoção de fundos especializados e 
de mecanismos de auto sustentabilidade da política de 
habitação social. O Estado reconhece a grande energia 
fomentadora das cooperativas habitacionais e outras 
«ferramentas» de trabalho na promoção da habitação 
em conformidade com a capacidade aquisitiva de cada 
um. O Estado, finalmente, reconhece que deve, eu 
sublinho deve, em bom tempo, promover acções de 
infra estruturação dos terrenos destinados a habitação, 
de maneira a permitir que a iniciativa privada seja 
realizada com sucesso e com a rapidez que se requer. 
Cabe pois aos membros do Lar do Patriota 
aguardam o nascimento de uma verdadeira vila com 
casas a nascerem de forma cogumelar e imparável, que 
não foi em vão que se juntaram até 6.000 pessoas para 
levarem avante um projecto que se pode alimentar 
perfeitamente de USO 600.000 em cada mês. Ou será 
pura utopia? As contribuições do sócios do lar do Patriota dariam 
uma folga financeira enorme ao projecto para retomar 
as casas já iniciadas mas inconclusivas; financiar equipamentos 
sociais de interesse social para o benefício 
dos próprios contribuintes e realizar acções de 
poupança até, nos termos a combinar em regulamento 
interno próprio, de modo a se retirarem todos os 
proveitos financeiro do fundo a alimentar de forma regular 
e contínua - sem descuidar-se do objecto social 
que é a habitação e a habitabilidade colectiva. Algum 
dia, se tal ideia prevalecer, os sócios poderiam gabar-se 
e dizer ao mundo que a cooperativa até autocarro para 
os filhos dos sócios tem. Que os leva ao colégio da 
cooperativa e que têm no supermercado da cooperativa 
facilidades e mordomias. Ou será utopia? Então para 
que serviriam os 600.00 dólares americanos de cada 
mês, se assim não fosse um dia não muito distante? 
Acaso os angolanos não têm poder de imaginação, 
ainda que seja só para degustar um pouco do sonho, o 
tal sonho que a ninguém nunca fez mal? Ou o 
problema reside nos 7.500 kz de contribuição que os 
membros prometeram e não os querem agora largar? 
Seria bom que os sócios transformassem realmente o 
projecto o Lar do Patriota, numa grandeza de orgulho 
nacional e de lição para o continente. E isto está, caros 
camaradas, ao vosso perfeito alcance! 


