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A saga das demolições está a atingir níveis 
de quase descontrolo e desconcerto! Duas 
intervenções marcaram o espaço huilano. 
De um lado, o Governador provincial, pela 
primeira vez saiu a público, numa curta 
entrevista à Rádio Huila, para de forma 
sobranceira e sem remorsos, dizer que as 
demolições tinham sido um sucesso. Disse 
ainda que a segunda fase das demolições ao 
longo da linha-férrea iria continuar, com 300 
casas em Quipungo e 500 na Matala por 
destruir. Só não disse se haviam condições 
criadas para alojar as pessoas cujas casas 
serão demolidas. Nós, os huilanos, sim 
sabemos que nada existe, pois não haveriam 
de criar condições em Quipungo e Matala, 
sem primeiro o fazerem no Lubango! 
Acrescentava o Governador dizendo que o 
trabalho tinha sido um sucesso! Interrogado 
sobre os percalços e se não tinha sido um 
erro primeiro destruir as casas para atirar as 
pessoas ao relento, ele disse claramente que 
era preciso organizar o país e não se deixar 
levar pelos sentimentos. 
A terminar, e em resposta à pergunta do 
jornalista, porque razões não tinham sido  
criadas as condições antes do 
desalojamento, ele respondeu, 
responsabilizando a  administração 
Municipal do Lubango por tudo isto. 
Acresceu que houve no Lubango um grupo 
que quis bloquear a acção dele, querendo 
inviabilizar o programa das demolições e 
que nos próximos dias seriam conhecidos e 
responsabilizados tais indivíduos. 
Logo de seguida, atirou-se com inaudita 
virulência contra o Administrador Municipal 
e Secretário Provincial-Adjunto do MPLA 
na Huíla, Vigilio Tyova. 
Rotulou-o de incompetente, sublinhando 
com ênfase a sua afirmação e acusando-o 
de, depois de não ter feito nada, não tinha 
ele mandato para falar contra o Governador, 
especialmente numa entrevista dada à Voz 
da América em que o mesmo aparecia nas 

vestes, não de Administrador Municipal, 
mas de Secretário Provincial Adjunto do 
MPLA. 
Na realidade, o Governador levantou o véu 
de um assunto que parecia adormecido: o 
das diatribes tribais, em que ele se diz ser 
constantemente rejeitado pela ala Nyaneka, 
a quem acusa nos bastidores, de lhe 
quererem arrumar, a todo o instante, 
inviabilizando todas as suas iniciativas. 
Apesar de ter-se atirado com todo fel ao 
Administrador Municipal, o principal alvo 
dele é o Marcelino Tyipingue, um dos 
líderes predominantes da comunidade 
Nyaneka, acusado de defender, de forma 
clara, um protagonismo de lideranças 
Nyanekas em posições -chave do Governo e 
da administração local, para evitar que as 
oportunidades venham beneficiar em 
primeiro lugar os Munanos (nome vulgar 
pelo qual são conhecidos os Ovimbundu, 
porque originários do Nano, Planalto). 
Na verdade, o Governador procura 
simplesmente atirar as consequências das 
demolições, do sofrimento causado, nas 
costas dos outros e ilibar-se de todas as 
consequências. 
 

 


