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Natália Simão, 28 anos, comerciante, é mãe de dois 
Filhos. Como centenas de angolanos, vive com o 
Marido numa casa de renda. Há muito nutrem o sonho 
Da casa própria sem sucesso. O principal empecilho, é a 
Condição financeira do casal. Entretanto, têm alguma 
Vantagem. Possuem terreno, onde tentam levantar a 
Casa, cuja obra iniciada há mais de dois anos se encontra 
Agora interrompida, por causa da alta do preço de 
Cimento, matéria-prima para quem quer erguer uma 
Casa. 
«Tivemos que parar as obras por falta de dinheiro», lamentou 
Natália. Durante quatro anos, o casal teve que 
Se hospedar em casa da mãe de Natália, o único recurso 
Possível na altura. Só que, o tempo foi passando e os 
Planos viam-se cada vez mais frustrados. A relação na 
Casa de acolhimentos já não era das melhores, de tal 
Modo que o casal viu-se obrigado a optar pelo 
Arrendamento de uma residência, modesta que fosse. 
«Havia muita confusão em casa e eu, por eu ser a filha 
Mais velha, a ter que viver lá com o meu marido e os 
Meus filhos, era impossível», disse Natália, mas enfatiza 
Que a procura da casa arrendada não foi fácil. 
Sondaram vários bairros, envolvendo amigos e parentes 
Na procura de urna casa que não custasse os olhos da 
Cara. Conseguiram, enfim, e é onde moram 
Actualmente. Há cinco anos na nova casa, o casal já se 
Depara com outros problemas. É que o senhorio 
Pretende que a renda seja regular, ou seja, paga de oito 
Em oito meses. Qualquer atraso implica multa. 
«Não entendo o porquê deste procedimento, apesar de 
Já termos conversado com ele. Dissemos-lhe que 
Estamos dispostos a ficar no sítio até terminar a nossa 
Casa, mas mesmo assim», lamentou. 
Outro cidadão que padece na mesma senda é Carlos 
Silva. Com o crescimento da família já não era possível 
Continuar a morar com a mãe. Pai de quatro filhos 
Carlos Silva, 34 anos, permaneceu em casa de sua mãe 
Por muito tempo, porque perdeu os seus bens num 
Incêndio que arruinou a residência de dois quartos, sala, 
Cozinha e casa de banho, onde habitava. 
Das pessoas mais próximas para lhe dar acolhimento só 
A mãe aparecia. Foi para a lá que foi morar na 
Companhia de sua esposa e filhos. Passado entretanto 
Algum tempo, Silva ganhou mais um filho, o que lhe 
Colocou numa situação melindrosa. 
«Tive que dobrar os esforços para conseguir uma casa», 
Afirmou Carlos Silva, que acrescentou não ter sido fácil, 
Uma vez que a procura é maior do que a oferta. Conta 
Que teve que ficar numa espécie de «lista de espera» dos 
Intermediários do negócio de compra e arrendamento 
De casas. 



«Aguardei cerca de um ano para ter a minha casa de 
Renda», para a qual paga uma mensalidade equivalente a 
300 Dólares norte-americanos. Ainda assim, o sonho de 
Voltar a erguer a casa própria continua ardente, até que 
As condições financeiras o permitam. 
Mas não é tudo. Márcio Horácio, 25 anos, também procura 
Por uma casa para arrendar e nela acomodar a 
Mulher, por sinal, à espera de bebé. Actualmente vivem 
Em casa da tia que o criou desde pequeno. Receia que o 
Nascimento do seu filho venha a criar embaraços em 
Casa. 
«Só depois de quatro meses é que consegui a casa, que 
Ainda assim, é muito cara», disse Horácio. 
Mário Horácio é segurança. 
O salário nestas empresas nem sempre satisfaz. É por 
Isso que Horácio se vê algo insatisfeito com o preço 
Praticado pelo proprietário da casa. São 200 dólares 
Norte-americanos para um quarto e sala. Para viver ali, 
Como conta, tem que fazer das «tripas coração», para 
Não ter dívidas e correr o risco de regressar à casa da tia 
De onde saiu. 
«É muito sofrimento junto, mas temos que aguentar, 
Porque não temos outra alternativa», manifestou 
Horácio. 
Esta é apenas uma resenha do caos vivido por vários 
Cidadãos, um pouco por todo o país. Cada vez 
Confrangedor é ver pessoas nas ruas atentas aos reclames 
Colados em paredes com dizeres como: «vendese 
Ou arrenda-se uma casa». 
Não importam as dimensões da mesma, o que importa, 
De facto, para os interessados, é ter um tecto que possa 
Acolhê-lo. Alguns com mais sorte conseguem uma casa, 
Outros continuam à espera que a sorte lhes bata à porta. 
Estas centenas de pessoas esperam ansiosas pela 
Monumental promessa da construção de um milhão de 
Casas e pela revisão da legislação atinente ao inquilinato, 
Feita pelo Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos. 
Uma verdade é que a crise financeira mundial que já 
Tem reflexos na nossa vida real, pode, de acordo com 
Sociólogos, ter consequências no negócio imobiliário, 
Através da multiplicação de situações de despejo, por 
Falta de cumprimento dos prazos de pagamentos das 
Rendas, muitas vezes dependente do pagamento salarial. 
Nos últimos tempos, provavelmente, em função já da 
Crise, é notório o atraso acentuado dos ordenados nas 
Mais diferentes empresas, inclusive do Estado. 


