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Nas páginas dos classificados do Jornal de Angola não 
Se encontram só ofertas, pedidos de emprego, perdidos 
E achados. Há também venda e arrendamento de 
Apartamentos e vivendas nos mais diversos cantos da 
Cidade, com maior ênfase para o centro da cidade e nos 
Condomínios que vão surgindo. 
Enquanto os que arrendam nos bairros da periferia 
Oscilam entre uma média de 200 dólares norte-americanos 
E uma máxima de 400, os que procuram 
Estar no centro da cidade e, agora com a tendência para 
Os condomínios, pagam milhares, quer na compra, que 
No arrendamento de imóveis. 
Nestes últimos, os apartamentos rondam os cinco mil e 
Os 20 mil dólares norte-americanos. Contudo, quando a 
Casa for arrendada por uma empresa, o preçário é um 
Pouco mais elevado. Por exemplo, a mensalidade vai 
Desde os 30 mil aos 700 mil dólares. Caetano, 
Intermediário de um apartamento no prédio adjacente à 
Ex-Oliva, disse-nos que a mensalidade do mesmo está 
Fixada em 20 mil dólares, sem desconto. Tudo porque o 
Imóvel luxuoso, segundo Caetano, já está mobilado. 
Comporta quatro quartos, três salas, varandas, garagem, 
Inclusive, um gerador. 
«Nós oferecemos, paga quem quiser ou necessitar, 
Quem se sentir à altura», esclareceu, para acrescentar 
Que os estrangeiros têm sido os maiores interessados 
Em imobiliários por estes apartamentos. Enquanto isso, 
Um apartamento localizado na 
Avenida Brasil orça os três mil dólares, tais como nos 
Disse o dono, senhor Joaquim. 
O apartamento, explicou, tem três quartos, duas salas, 
Uma cozinha espaçosa, duas varandas e está toda 
Climatizada. 
«O pagamento pode ser feito para seis meses, em caso 
De renovação do contrato. Mas se o interessado tiver 
Dinheiro para um ano, é muito melhor», atestou 
Joaquim. Depois da Ia Conferencia Nacional sobre a 
Habitação a expectativa dos cidadãos cresceu na 
Esperança de desta vez, ou pelo menos nos próximos 
Quatro anos serem bafejados pela sorte de possuírem 
Uma casa. O que, no entanto, tem frustrado muita gente 
É o facto de em todas as circunstâncias como as que se 
Adivinham no futuro, quanto a habitação, os mais 
Abastados serem sempre os mais beneficiados. 
O que a maioria dos angolanos esperam é que os 
Critérios de acesso às futuras casas seja revisto, de 
Forma a não penalizar mais as minorias em beneficio de 
Pessoas que hoje detêm residências em cada 
Condomínio que se ergue, não obstante as vivendas e 
Quintas que alguns deles já ostentam. 


