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Ficámos parados, chocado e boquiaberto 
quando um amigo me ligou: Já leste o 
Novo Jornal desta semana? As terras do 
Tchipindo foram assaltadas! Dizia o amigo. 
Logo a seguir, pedi uma cópia electrónica e 
li sôfrego, a notícia com o 
título: "Comunidade e Muteka travam 
disputa de terras na Huíla"! Nesse instante, 
senti um aperto de coração. 
É como se alguém tivesse forçado a porta da 
minha alma e quisesse entrar, sem minha 
permissão. Eu sou natural do município do 
Tchipindo, na comuna ('O Bambi. No 
entanto, estou umbilicalmente ligado à 
comuna do Bunjei, especialmente à Escola 
Evangélica, porque a minha irmã mais velha, 
a mana Justina Simbovala, estudou lá, na 
altura, uma das melhores escolas do Planalto 
Central com visão voltada para o futuro. O 
meu pai, natural do Cuima, católico de 
gema, quando falasse dos pastores 
protestantes americanos, seu rosto 
iluminava-se como numa súbita visão. Dizia 
ele que o Bunjei, ao lado de Elende e 
Bailundo, está a preparar quadros que vão 
abrir as vistas às pessoas, vão ajudar a 
libertar o país. Teremos quadros capazes de 
governar Angola, porque na América, 
Martin Luther King é muito respeitado. O 
meu pai se referia a Mac Dowe, o fundador 
da Missão do Bunjei, com profunda unção e 
venerável expressão do rosto. Aquele é um 
negro, não é mais mestiço. Quer que 
abramos as vistas. 
Depois que li a notícia, o meu pai deve estar 
a revolverse no sepulcro! Para rever as 
minhas memórias familiares, fui dos 
primeiros missionários idos do Lubango, a 
pisar a Missão do Bunjei em Maio de 2002, 
logo a seguir à assinatura do Memorando do 
Luena. 
Quando a Missão do Bunjei completou 74 
anos de sua existência (fundada aos 15 de 
Janeiro de 1929, por Mac Dowe, missionário 
mestiço afro-americano), sabendo das 

minhas raízes familiares com o Bunjei, fui 
convidado pela Igreja Evangélica 
Congregacional de Angola, a fazer parte das 
celebrações, com todas as honras! 
Encontrei, com emoção, a senhora, ao 
tempo responsável pelo dormitório das 
meninas, que se lembrou imediatamente da 
minha irmã. Até trouxe polémica entre o 
protocolo, porque prepararam-me um 
colchão, mas escolhi uma esteira, para sentir 
o chão dos meus antepassados. 
O caso da ocupação de terras por parte de 
parentes do actual governador do Huambo, 
a confirmar-se, ilustra o fracasso da actual 
elite na sua incapacidade de mediar e 
incarnar o sonho dos antepassados que 
queriam ver seus filhos respeitadores da 
justiça e protectores da comunidade. E este 
caso, infelizmente, não é singular. 
Em muitas províncias de Angola, muitos 
dos governantes e membros do partido no 
poder, entregaram-se a um autêntico assalto 
às terras, sendo algumas das zonas donde os 
mesmos são originários. 
No Cunene, entre Kahama e Chiulo, aquele 
cerco do Mujombe é tão prolongado que até 
a sua extensão inquieta e revolta aos 
transeuntes. 
Atentado à memória. Na concepção dos 
Ovimbundu, a terra nos é doada desde 
tempos imemoriais, pelos antepassados 
fundadores. Não há ninguém sem terra. 
Do ponto de vista comunitário, constitui um 
insulto insuportável, um filho da terra 
comprar a mesma terra, arrancando-a dos 
seus legítimos descendentes. Este acto é 
considerado na nossa tradição, um roubo 
descarado e sacrílego contra os antepassados 
doadores! 
Para além disso, do ponto de vista da 
memória, se o Sr. Faustino Muteka não 
intervir pessoalmente e reverter o quadro, 
ele humilha a memória pessoal e a de toda a 
família dele, sobretudo na carga negativa 
relacional que tal vai criar com os habitantes. 
Sabemos que o poder emocional dos 
lamentos e pragas em África tem uma carga 
enorme na relação entre pessoas, traduzida 
no provérbio umbundu: Suku kapekela 
otulo (Deus não apanha sono, ou seja, não 
fica distraído ou indiferente ao sofrimento 



dos humilhados). O Tchipindo é terra de 
memória, com história onde desonram 
antigas lideranças como Ombala Ya 
Ndumba, de cuja linhagem faço parte da 
parte paterna. Acrescendo, o conflito 
resultante da ocupação de terras de Calopa e 
Nguelengue é um golpe fundo que vai durar 
gerações, opondo pessoas e farru1ias. O 
impacto que o deslocamento forcado e 
violento provocam, não se pode curar 
nunca! Perder a terra é como uma máquina 
espacial sem GPS! Pena é que o 
MINADER, cheio de visões obtusas, não 
inclui na viabilidade do projecto, as questões 
sócio-antropológicas e culturais. 
Do ponto de vista de lições, é bom recordar 
às pessoas que as fazendas, lá onde elas 
estão, são o centro incubado r de muito 
sofrimento e exclusão. Uma vez Nguelengue 
e Calopa ocupados e cercados, os novos 
"donos" terão de expulsar toda a população, 
ou torná-la servil, para todos os tipos de 
trabalhos mal pagos. As lições da 
Kamphanda e Vimbu nos Gambos estão 
bem frescas. Membros da comunidade, 
resistentes às ordens de expulsão, foram 
corridos sem nada. Para imprimir 
"autoridade", lá onde a presença do Estado 
é ténue, foram criados cárceres privados e 
muitas pessoas foram torturadas e 
humilhadas, cujas feridas sobrarão para as 
próximas gerações, mesmo com a 
condenação do seu autor material. Pensei 
que as pessoas tivessem aprendido desse 
amargo trago da história. 
Proletarização e destituição do pobre. 
Muitos jovens, devido à pobreza, irão 
acorrer à nova fazenda, para serem um 
exército de proletários explorados e mal 
pagos, o que vai afundá-los ainda mais na 
pobreza e na miséria! De acordo com a 
nossa experiência, algumas fazendas são 
pequenos Estados dentro de um grande 
Estado: possuem seguranças, forjam 
regulamentos, promovem a prostituição, 
sobretudo de menores, com elevados riscos 
para a saúde das meninas e não têm sequer 
sindicatos, para permitir uma mínima 
discussão dos direitos laborais. 
Atentado à livre circulação de pessoas e 
bens. As comunidades de Calopa e 

Nguelengue, com suas terras cercadas e 
guardas armados, para terem acesso a 
hospitais, à Missão do Bunjei, mercados, 
esolas, etc., terão de dar volta ao arame, 
numa extensão que pode ir de 10 a 20 
quilómetros. Passar por debaixo do 
mesmo,Terá uma grave ofensa, será a terra, 
propriedade da família Muteka. Ao mesmo 
tempo, se a cerca for de sete fiadas 
horizontais, mais duas oblíquas, usadas nos 
Gambos, passar por baixo do arame 
farpado, poderá rasgar a roupa ou a pele. Se 
os habitantes de Nguelengue e Calopa, já 
expulsos, quando começarem a morrer, com 
desgosto, para serem enterrados em seus 
cemitérios ancestrais, o caixão terá de ser 
içado por cima do arame farpado, o que só 
poderia ser feito com eficiência por uma 
grua! 
Promiscuidade de interesse corrupção. 
Depreende-se que todos quantos se 
envolveram no esquema, ou tinham 
interesses inconfessáveis, ou não queriam 
ferir susceptibilidades: desde a 
Administração Municipal aos serviços 
técnicos do MINADER, que rapidamente 
acharam a fazenda viável, mandaram às 
urtigas o primeiro placet das comunidades 
que conferem legalidade ao processo. 
Consultadas, elas teriam dito não e poupado 
tempo e tinta. Colocou-me uma pergunta: 
como é que a Direcção Provincial da 
Agricultura se apressou a encaminhar o 
processo sem olhar para o lado da 
legalidade, depois de tanta experiência e 
tantas lições dos Gambos? Esta atitude de 
estar acima da lei ou pura e simplesmente 
prescindir dela só enfraquece o Estado e 
diminui a própria legitimidade de quem deve 
governar em nome do povo. 
Muitas elites africanas são medíocres por 
confundirem os seus interesses com os do 
Estado. Se os naturais do Tchipindo, como 
eu, não nos opusermos a esta apetência 
ligada à opulência, isto vira moda e nem 
terra para sermos enterrados teremos! 
Não esqueçamos as implicações ambientais. 
Para as fazendas dos Gambos existirem (são 
acima de trinta, as que estão no Vale to 
Tchimbolelo e na Tunda dos Gambos), 
tiveram de desbastar as árvores quase todas, 



estando a incubar um deserto feito pela mão 
humana para os próximos 15-20 anos. A 
Tchipindo, já nos anos sessenta era 
alternativa agrícola para muitas famílias, 
como a minha, oriundas das terras cansadas 
do Huambo. Existem ai árvores majestáticas 
e florestas ainda compactas. O desbaste 
desta massa arbórea numa fazenda de quase 
quatro mil há é um golpe fundo no coração 
da mãe natureza. Num momento em que 
devemos contribuir para salvar o planeta, 
isto só vai piorar os problemas climáticos e 
de saúde para as próximas gerações. 
Experiências africanas recentes. Numa altura 
em que o Estado Angolano procura, de 
forma tímida, assumir os compromissos 
regionais e internacionais com as instituições 
dos direitos humanos, seria 
contraproducente, por exemplo, que mais 
um caso fosse parar à Comissão Africana 
em Banjul. As elites quenianas, foram há até 
bem pouco tempo, das mais corrupta em 
África, com o contrabando das terras como 
dos mais lucrativos, criando-se conflitos, 
alguns quase insolúveis. Em 1970, o 
Governo do Quénia expulsou a minoria 
étnica pastoril Endorois, da área do Lago 
Bogoria e das montanhas adjacentes e seus 
fartos pastos, que ocupavam desde tempos 
imemoriais. O Governo fez dessa terra uma 
Reserva do Estado, especialmente para fins 
turísticos. Os Endorois foram a abandonar 
inclusive os túmulos dos antepassados, bem 
como limitar as suas práticas religiosos 
ligadas às águas termais do Lago. Os líderes 
Endorois tentaram envolver os governantes 
locais, estruturas nacionais, o Serviço 
Queniano de Vida Selvagem, mas debalde. 
As teias da corrupção corrosiva e persuasiva 
impediram qualquer sucesso, atingindo até o 
judiciário, cujos tribunais não queriam julgar 
o caso. Esgotados os remédios 
administrativos e judiciais internos, os 
líderes Endorois submeteram o caso à 
Comissão Africana. Esta determinou a 
restituição da terra ao povo Endorois, 
recomendou compensar em pagamento as 
perdas colectivas dos Endorois, e 
recomendou ainda destinar uma parte das 
receitas do Parque à comunidade, Endorois, 

bem como prioridade no emprego nos 
serviços do parque, entre outras medidas. 
Até ao momento, o Governo queniano não 
deu um passo para cumprir, mas o assunto 
foi retomado em Janeiro deste ano, ao nível 
da cimeira da União Africana que reiterou a 
decisão da Comissão Africana demandando 
ao Governo queniano cumprir com a 
decisão. Tal abre um precedente para outros 
casos, como sendo o dos Massai, que 
perdetan1 70% de sua terra desde 1900 e 
vivem muitos deles em abjecta pobreza nas 
cidades. 
Antes que sejamos nós, os naturais do 
Tchipindo, a meter a mão no assunto, seria 
bom que o Sr.Faustino Muteka ajudasse os 
filhos, anulasse o processo e fosse ter com 
as autoridades tradicionais e os líderes de 
Calopa e Nguelengue, a pedir desculpas. 
Seria bom igualmente, que o Sr. 
Administrador Municipal do Tchipindo se 
retratasse do passo errado, antes que nós os 
naturais pedem a sua cabeça. Assim, vamos 
honrar o sonho de Mac Dowe, o fundador 
da Missão do Bunjei! 
Tal aviso se estende a todos os membros da 
nova e rica elite angolana. De nada lhes 
servirá a opulência material, porque criarão 
problemas gravíssimos para a sua 
descendência. 
Seria bom igualmente que, depois dos 
Gambos, da Tchavola e doutros casos, a 
sociedade civil fosse mais proactiva, no 
sentido de denunciar estes actos e ao mesmo 
tempo, construir um quadro de prevenção 
dos 
respectivos conflitos de terra, pois muito 
ainda está para vir. Acima de tudo, ninguém, 
nem no Tchipindo, nem outra parte, 
minguem deve estar acima da lei. 
 


