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A pesar de nos ter sido dito que havia entre aquela multidão, 
membros da Comissão de Moradores do campo 
da Manã, não nos foi possível contactar com um deles. 
Entretanto, dos relatos dos populares que se aproximaram 
de nós ao chegarmos, ficamos a saber que muito 
ainda havia por se ajustar. Para eles, a planificação tinha 
sido mal feita. 
Os populares que encontramos, em grande número, ao 
relento, disseram que estavam ali por já não haver mais 
casas para eles. 
Isso mesmo acabamos por comprovar minutos depois, 
quando nos foi indicada a direcção onde seriam erguidas 
futuramente novas habitações. 
Fomos ao sítio onde, de facto, encontrarmos máquinas 
planadoras a desbravarem um vasto terreno, na rua da 
Maboque, nas proximidades do mesmo recinto das residências 
litigiosas do complexo Sapú-ll. 
Tudo quanto foi dito aos sinistrados de 2007, é que o 
espaço em preparação está destinado à instalação de 
novas tendas para albergar aqueles que não forem contemplados 
no número reduzido de casas atribuídas. 
Na sua maioria, estes populares negam-se, entretanto, a 
entrar nas residências que lhes foram disponibilizadas, 
tendo em conta a presença dos reais donos que, se estão- 
-lhes a até fisicas, sobretudo a noite. 
O Governo da Província de Luanda, na pessoa do seu 
vice-governador para a área técnica, Bento Soito, já se 
pronunciou sobre o assunto. Segundo ele, na verdade as 
casas terão sido construí das de forma irregular, por elementos, 
alegadamente da Fiscalização provincial. 
Contudo, assegurou, estão-se a limar as arestas e porem- 
-se os traços nos tês. 
“O que está a acontecer aqui é a recepção das casas que 
foram construídas para os fiscais, para beneficiarem 
os sinistrados das chuvas. Alguns encontravam-se na 
zona da Sapú, nas tendas, e outros noutros municípios, 
como Cazenga, Sambizanga e Viana. Portanto, são estas 
pessoas que merecem estar neste espaço. São as pessoas 
para as quais foi reservado este espaço”, sublinhou o 
governante. 
Acontece, porém, que algumas pessoas já compraram 
casas, ou, pelo menos, fizeram acordos com os supostos 
fiscais, para terem uma casa no local. Estes, não estão 
a ser expulsos, mas, de acordo com Bento Soito, têm, 
primeiro, que esclarecer a situação. 
“Estamos a colocar a pessoa que comprou em contacto 



com o fiscal e, quando esse aparecer, vai responder judicialmente. 
Então, essa pessoa pode assumir o espaço. 
Sem que isto aconteça, o Governo toma conta ou o 
espaço fica cativo”, asseverou. 


