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Ainda que de forma implícita, a toalha há 
muito foi jogada ao tapete, confirmando-se 
as reticências de especialistas que, como 
conhecedores de um mercado pobre em 
termos de material de construção e 
desprovido de empresas com arcabouço 
para tanto, vinham vaticinando o fracasso 
que se assiste. Independentemente dos 
alegados atropelos à lei, levantados por 
meia dúzia de camaradas comprometidos 
com o regime, a marcha de centenas de 
munícipes até ao «aposento» de Manuel 
Lucombo traz à baila o estagnado processo 
de distribuição de lotes de terrenos infra-
estrutura dos. Esta medida, a par dos 
famosos kits de material de construção 
(lembram-se deles?), surgiu, em abono da 
verdade, para fazer esquecer a promessa 
que aponta (va) para a construção de 1 
milhão de casas até pouco antes de 
Setembro de 2012. Foi a manifestação de 
chefes de família que dizem ter perdido 
terrenos cedidos pela própria 
Administração – não importa se no tempo 
de Manuel Francisco -, agora transformados 
em reserva fundiária. A somar e a seguir 
com reservas em todos os cantos, o Estado 
não consegue colocar as tais redes técnicas, 
arruamentos e outras infra-estruturas, 
acabando o cidadão, sem peito para o 
milionário projecto do Kilamba, a «ver 
navios». Por isso, convenhamo-nos, os 
cidadãos exibiam palavras de ordem como 
«somos angolanos, também merecemos». 
Pena é que o Governo do MPLA não 
consiga tirar proveito da vontade de um 
povo já esquecido das promessas eleitorais 
e, como que a ver fantasmas em todos os 
cantos, prefere apontar o dedo a 
«agitadores» por tudo e por nada. Está visto 
que a entrega de um ou outro quinhão no 
bairro da Nossa Senhora, em acto 
testemunhado pelo governador Armando da 
Cruz Neto, serviu apenas para contrapor as 
ondas de choque resultantes das demolições 
sem Graça levadas a cabo por um camartelo 
às ordens do antigo administrador. Hoje, 
com o Executivo queimado pelo fogo 

habitacional, nem já os promotores 
imobiliários, que aparecem como 
verdadeiros bombeiros, sabem como ter 
acesso a áreas infra-estruturas. Quando um 
alto funcionário da Administração de 
Benguela afirma, categórico quanto baste, 
que «é preciso padrinho na cozinha», o 
melhor é pouparmos as nossas páginas. 


