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EMPROE «varre» agricultores e outros 
Mais de duzentas pessoas, entre idosos, Jovens e Crianças, 
Encontram-se a viver em condições extremamente 
Difíceis nos bairros e «Bonde-Chapêz», «Iraque» e 
«Bagdad», em consequência de acções de demolição das 
Casas onde habitavam no município do Kilamba Kiaxi, 
Que têm sido levadas a cabo pela EMPROE-UEE, uma 
Empresa estatal de construção e obras públicas. Alguns 
Agricultores que lá estavam estabelecidos foram 
Também enxotados dos espaços que ocupavam, alguns 
Há cerca de 20 anos. 
Tudo começou quando, em finais do ano passado, a 
Emproe começou a «varrer» as casas dos populares que 
Aí se haviam instalado, numa altura em que a maioria 
Dos moradores não se encontrava presente, sendo que 
Uns estavam no mercado e outros nos seus locais de 
Trabalho, o que acabou por facilitar a sua acção. 
Segundo informações obtidas no local, como que a 
Colocar a carroça em frente dos bois, só depois de 
Proceder a algumas demolições sem aviso prévio é que 
Aquela empresa indicou funcionários seus, para que 
Junto da população fizessem o levantamento das outras 
Casas a demolir, para eventual indemnização aos seus 
Proprietários. 
Em consequência, os que já viram as suas casas 
Demolidas ficarão a ver navios, completamente 
Entregues à sua sorte. Por enquanto, muitos deles estão 
A viver em condições degradantes, em casotas de 
Chapas de zinco ou papelão. 
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Para espanto da população, poucos dias depois das 
Primeiras demolições, instalaram-se no local duas 
Empresas, uma da qual, identificada por MNR, se diz 
Ter ligações com a Casa Militar da Presidência da 
República, o que indicia haver interesses acima dos 
Indicados pela EMPROE para justificar a sua acção. 
Nesta acção, não estiveram que deu azo a várias 
Especulações. 
Com a ausência da fiscalização, órgão legal do Governo 
Provincial de Luanda para demolições, os moradores 
Suspeitam que alguém terá feito negócio com tais espaços, 
Sustentando-se tal argumento no facto de aí 
Surgirem as tais duas empresas referidas acima. 
Segundo nos foi possível apurar, a Administração 
Municipal do Kilamba Kiaxi, por seu lado, demarcou-se 
Completamente do caso, dizendo que não atribuiu 
Terrenos a ninguém para que aí se construísse fosse o 
Que fosse. Ou melhor, pediu às pessoas que se 
Sentissem prejudicadas para que fizessem prova da 



Titularidade do correspondente terreno, no que foi tido 
Como desculpas de mau pagador. 
«Como exigir documentos a quem nunca atribuiu?», 
Interrogou-se um agricultor que viu o seu espaço 
Adquirido por usucapião a ser desapropriado à força. 
Moisés Paulo, um dos agricultores, esclareceu que 
Desde que começou o cultivo do espaço que ocupava 
Desde 1991, sempre tentou tratar os respectivos documentos 
No intuito de legalizar a actividade. «Eu tenho 
Cópias de documentos que deram entrada na 
Administração em 1996 para a legalização do espaço. 
Fiz os requerimentos e até hoje não houve resposta. 
Como é que este administrador vai exigir documentos 
Destes, se o Estado nunca me deu?», questionou-se. 
Joana Camueji, 60 anos de idade, disse ao nosso jornal 
Que já não sabe o que fazer, porque o pouco que tinha 
Acabou na casa que erguera e não sabe onde segurar 
Sequer para comprar chapas para uma «casota». Disse 
Ainda que não irá sair de lá por não ter onde ir. «Eles 
Como querem tudo que fiquem também comigo», disse 
Visivelmente desolada. 
Por outro lado, José Adão 30 anos, disse que vive no 
Local há quase dois anos e que começaram a partir casas 
No ano passado. «Começámos a ouvir que estão a partir 
Casas no Iraque e vimos que aqui não podia chegar. Então 
Continuamos a viver uns com casa de bloco outros 
De chapa. Surgiram os homens da Emproe e 
Começaram a partir as casas, num lado não, noutro lado 
Sim. Depois de alguns dias começamos a ver 


