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Cem meninos, órfãos de guerra, provenientes de várias 
Províncias, encontraram desde o ano 1991 até 2003 no 
Lar Kikalanga uma residência, onde reconstruíram laços 
Familiares, encontrando nos novos vizinhos 
Companheiros na luta por um recomeço. 
Durante doze anos esses rapazes eram cuidados pelo 
Ministério de Reinserção Social e sobreviviam graças as 
Doações e a pagamentos de alguns trabalhos que foram 
Aprendendo como a serralharia, jardinagem, mecânica, 
Entre outros. No lar eles dormiam em quartos comuns, 
Com beliches, mas tinham energia, água e mesmo 
Quando a comida faltasse bastava ir à rua que logo 
Aparecia alguém interessado em algum trabalho como 
Lavar carros ou ajudar alguém a trocar pneus ou a levar 
As compras para casa. 
Num belo dia do ano de 2003, contaram os rapazes, 
Receberam uma carta assinada por Maria do Céu, na altura 
Responsável pelo MINARSS, dizendo que eles 
Deveriam abandonar o lar, porque o espaço seria cedido 
Para a construção de uma clínica adstrita a Sonangol e 
Que numa primeira fase foram presos. 
Inácio Mocivi, um rapaz que chegou no lar com nove 
Anos de idade, proveniente do Bié, conta que foi preso 
Por decidir permanecer no lar. "Isso aconteceu em 
2003, estava com vinte anos. Após receber a carta da 
Senhora Maria do Céu, dizendo que iríamos para as 
Tendas, criamos um grupo e fomos ter com ela, na 
Direcção do MINARSS, lhe avisamos que não sairíamos 
Da nossa casa e que se isso tivesse que acontecer, então 
Iríamos viver na direcção do MINARSS", começou por 
Contar. Dada a reacção dos rapazes, segundo a fonte 
Que temos vindo a citar, a responsável apresentou 
Queixa a polícia e alegou que os rapazes haviam 
Invadido a direcção. 
"As vinte e três horas fui surpreendido, no lar, pelos 
Polícias, completamente armados. Os polícias alegaram 
Que tínhamos invadido a direcção do MINARSS e nos 
Levaram para quarta esquadra, do Cassequel. Ficamos 
Presos nessa esquadra durante vinte dias, depois fomos 
Encaminhados para comarca de Luanda, onde ficamos 
Mais dez dias. Depois de estarmos presos durante trinta 
Dias, recebemos uma visita da comissão da dona Maria 
Do Céu que nos pediu desculpas pelo que aconteceu e 
Retirou a queixa. 
O relato do jovem prossegue com as lembranças do 
Que aconteceu naquela altura. "Levaram-nos de volta ao 
Lar e nos prometeram que as primeiras casa seriam 
Entregues aos que foram presos", contou. Acrescentou 
Em seguida que postos no lar receberam cobertores 
Para sobreviverem nos primeiros dias. Ficaram nesta 



Situação durante uma semana, visto que na semana 
Seguinte apareceu um camião de mudança, para sete 
Famílias, mas que levou cem rapazes para o Camama, 
No condomínio da cams. 
Uma equipa do 
I 
Angolense dirigiu-se ao referido condomínio para ver 
De perto como vivem esses rapazes. Foram necessários 
Mais de quinze minutos para sairmos do Camama sede 
Até ao condomínio da "Cams" (nome adoptado, 
Segundo os moradores, pelo facto de o empreiteiro ter 
Sido uma empresa contratada pela Sonangol que tem o 
Mesmo nome). A via está muito esburacada. Enquanto 
Caminhávamos nos deparamos com várias outras 
Construções habitacionais, como o condomínio do BCI, 
BPC e do Jardim do Éden. 
Chegamos ao condomínio da "Cams" quando o relógio 
Marcava doze horas. As casas foram erguidas num 
Amplo terreno que não foi adoptado, não têm quintal, 
As ruas não são asfaltadas. Percorremos um longo caminho 
Dominado pelo capim intercalado por casas 
Gémea, a maior parte delas não rebocadas. O calor por 
Aquelas paragens é intenso, apenas amenizado por algumas 
Árvores. 
Os moradores aguardaram-nos debaixo de um cajueiro. 
Foram eles que nos guiaram na visita que fizemos ao 
condomínio, sob um sol ardente que chega a ferir os 
olhos. A primeira residência que visitamos tem portas 
de chapa do mesmo tipo que foi usado no teta. 
Entretanto, a cobertura não é segura, pois as chapas 
não foram grampeadas. Dois quartos, uma sala, uma 
cozinha e um quarto de banho são as divisórias da casa 
que já apresenta sérias fissuras, ameaçando cair a 
qualquer instante. 
Segundo os moradores, essa situação se deve ao facto 
de, na construção, o empreiteiro não ter usado pilares e 
vigas. No quarto de banho havia uma latrina (um buraco 
feito de cimento que se utiliza na ausência de uma 
sanita) e um espaço para o banho, feito de cimento. 
De acordo com os moradores, o calor que faz naquelas 
residências é insuportável. "Todas as noites a minha 
bebé não consegue dormir devido ao calor", lamentou 
Rui Adão Simão, responsável pela comissão dos 
moradores. 
Enquanto conversávamos, dentro daquela residência, 
um dos moradores começou a sentir-se mal devido o 
nervosismo. "Ele se preparou para falar convosco sobre 
o nosso sofrimento, como não conseguiu, ficou 
nervoso, por isso está a passar mal", explicou-nos um 
dos moradores, no momento pias e está pintada de cor 
castanha e as paredes de cor creme. As portas estavam 
fechadas, mas, pelos vidros da janela, deu para ver que 
o chão tem mosaico e que no quarto de banho, 
diferente dos outros, há uma sanita e um lavatório. 
Depois de terminamos as visitas, sentamos em baixo 
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dum cajueiro e os moradores começaram a falar das 
suas dificuldades e do seu descontentamento. 
Rui Simão, responsável pela comissão dos moradores, 
disse que não estão satisfeito com a empresa encarregue 
das obras porque não honraram com o acordo, visto 
que foram apresentadas casas modelo bem construídas, 
enquanto que a construção não condiz com o que 
inicialmente foi prometido. 
"Para além da falta de energia eléctrica e de água 
potável, não temos nenhuma segurança. As nossas 
casas foram feitas sem quaisquer sustentação de pilares, 
alicerces, nem estão rebocadas. Poderão ver, senhores 
jornalistas, as grandes rachaduras dentro e fora das 
casas. Em pleno século XXI, usamos latrinas, as nossas 
casas cheiram mal, a fossa está entupida. Porquê que 
até agora não temos água canalizada, nem postos de 
energia?", interrogou Rui, com lágrimas escorrendo 
pelo rosto. Lembrou depois que quando foram viver 
naquele bairro o local era dominado por capim. 
"Quando chegámos aqui as cobras e os coelhos é que 
nos faziam companhia. Tudo isso era uma mata. Só 
para apanhar o táxi íamos a pé até ao Golf II. Agora, 
depois de sofrermos tudo isso, é assim que nos pagam? 
A culpa é do responsável pela obra, que para além das 
má condições em que vivemos, ainda se beneficiou de 
dois blocos que equivalem a oito casas, que estão 
fechadas e estão sobre controle de seguranças 
completamente armados, quando estas residências poderiam 
muito bem ser dadas para deslocados que 
carecem de ajuda", acusou. O morador lamentou, por 
outro lado, que o salário que ganha não chega para 
sustentar a sua família. "Ganho quinze mil kwanzas e 
tenho de sustentar seis pessoas. Por semana gasto 
novecentos kwanzas de táxi só para poder chegar até a 
cidade, aumente a papa, o leite e a água que tenho que 
comprar. Se não fosse por alguns trabalhos extras que 
faço não conseguiria sobreviver", disse. 
Fernando Van-Basten, de trinta e dois anos de idade, 
Secretário da comissão dos moradores, também mostrou 
a sua preocupação no que diz respeito à falta de 
saneamento básico, à falta de uma escola e de um posto 
médico. 
"Somos obrigados a defecar no capim, porque a água é 
muito cara, um baldo custa 80 Kwanzas. Apesar de sermos 
deslocados também merecemos ter uma vida 
estável, nessas condições nos sentimos excluídos do 
nosso próprio país. 
Os nossos filhos não conseguem estudar porque aqui 
não temos nem escola, nem posto médico, corremos 
risco de vida. Não quero que os meus filhos tenham a 
pouca sorte que eu tive, peço que o Governo faça 
alguma coisa em prol deles", pediu com os olhos 
marejados de lágrimas. 
De acordo com os moradores, dadas as péssimas 



condições de vida a que estão expostos, um senhor 
acabou por morrer. "Um vizinho, depois de um ano 
vivendo aqui, por falta de apoio para sobreviver, chegou, 
inclusive, a ser abandonado pela mulher. Devido a 
fome, o senhor suicidou-se. Dois dias depois apareceu 
morto em sua própria casa, contaram. 
"Quando viemos parar aqui prometeram-nos que 
receberíamos casas em condições e com os bens de primeira 
necessidade, como com cama, beliche e fogão 
mas por azar dos azares não tivemos acesso à esta 
quantia, porque sentimos que as pessoas que deram 
este processo ficaram com tudo", acusaram. 
Informaram, no final, que estão a fazer um abaixoassinado 
para o Presidente da República, com o 
objectivo de verem os seus problemas resolvidos. 
"Estamos cansados de sofrer, por isso estamos a fazer 
uma campanha de recolha de assinatura de todos os 
descolados do condomínio para enviar ao Senhor 
Presidente da república para ver se nos ajudem a 
minimizar o nosso problema, concluíram. 
Dirigimo-nos à sede da Sonangol na segunda-feira, 16, 
às dez horas da manhã, para recebermos esclarecimentos 
sobre o caso, mas a recepcionista disse-nos que 
devíamos nos dirigir ao edifício antigo para falar com a 
doutora Conceição. Assim o fizemos. Já no local, a 
secretária disse-nos que a mesma não se encontrava e 
que devíamos voltar para a sede, porque as matérias de 
construções são tratadas na direcção de engenharia. 
Mais uma vez seguimos as instruções mas sem êxitos, 
porque a recepcionista disse-nos que devíamos falar 
com o director de Comunicação e Imagem. Entretanto, 
o mesmo não se encontrava na empresa, pelo que nada 
podia fazer. Decidimos ligar para o telemóvel do 
director de Comunicação e Imagem, mas não fomos 
atendidos em nenhuma ocasião. 


