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O camartelo voltou a abater-se sobre as casas de humildes 
Cidadãos na Kinanga. Desta vez protagonizado 
Pela administradora da Maianga, D. Suzana de Melo 
Numa altura em que o mais alto magistrado da Nação 
Não só reafirma o direito inalienável de cada angolano 
«a uma habitação condigna», como pessoalmente engaja 
Toda a Nação num esforço sem precedentes para a 
Realização deste Direito. Não fosse a Ecc1ésia e a LAC, 
Os apelos patéticos dos cidadãos «nós também somos 
Angolanos, merecemos beneficiar das riquezas da nossa 
terras...» jamais chegariam aos ouvidos da opinião 
Pública. Porque a TPA, a RNA e o JANGOLA acham 
Que noticiar isso é ir contra o Estado... 
Após a reunião do Conselho de Ministros de 15 de 
Abril em que se aprovou a Revitalização da Ilha de 
Luanda, a governadora Francisca do Espírito Santo 
Veio a terreiro dizer três coisas em flagrante contradição 
Com a entrevista da sua subordinada: Primeiro: «… as 
Mamãs que são oriundas da Ilha, proprietárias das suas 
Casas, não serão desalojadas...». Segundo: «… 
Deveremos conservar os valores culturais típicos da 
Ilha, mas melhorar a estética que aquele pedaço de terra 
exige...», e terceiro: «… aquelas famílias que vivem no 
Bairro Benfica, sem as mínimas condições de dignidade, 
Serão realojadas...». A governadora não só evitou, como 
Descartou completamente 6 cenário de demolições 
Unilaterais, que deixariam homens, mulheres e 
Sobretudo crianças em amargo e humilhante relento. 
As demolições unilaterais efectuadas pelos sucessivos 
Governos de Luanda têm todos os condimentos para 
Serem considerados: constitucionalmente um atentado 
Ao Estado (o Governo não é o Estado; apenas parte do 
Poder político que por sua vez faz parte da tríade Povo, 
Território e Poder Político que, esses sim, compõem 
Um Estado); juridicamente um crime; do ponto de vista 
Ética uma desumanidade; socialmente uma falha e 
Politicamente uma estupidez. Desenvolvamos esta tese: 
Desde os primórdios da História, o Estado foi 
Concebido para defender primariamente três coisas: a) 
A vida dos seus cidadãos (a que modernamente se 
Acrescenta todos os cidadãos dentro do seu Território); 
b) O património colectivo que pertence a todos e por 
Isso é gerido pelos órgãos públicos - não 
Necessariamente sob a tutela do governo, podendo sê-lo 
Também por órgãos judiciais, legislativos ou ainda por 
Entidades privadas de âmbito colectivo como 
Associações e igrejas - e c) A propriedade privada, que 
Sendo pertencente a particulares singulares ou 
Colectivos, também faz parte do património global do 
Estado-Nação. É nessa ordem que, destruir um bem 
Pertença de um cidadão que nele investiu recursos, 



constitui um atentado ao Estado. Caso o (s) cidadão (s) 
em causa tenham tido acesso a este bem - patrimonial 
no caso ao arrepio do que prevê a Lei, então aos 
tribunais se deve recorrer para dirimir a questão. Por 
outras palavras, o governo não tem - ou não devia ter - 
competência para, por iniciativa própria, demolir 
residências de cidadãos. Caso ache que foi lesado (por 
exemplo o cidadão construiu propositadamente para 
depois beneficiar de uma indemnização) o Governo 
deve apresentar queixa aos tribunais para - esses sim - 
corridos os trâmites previstos e caso se justifique 
sentenciar a demolição do imóvel. Sentença essa que - 
ali sim - será então executada pelos organismos 
competentes do Governo enquanto órgão executivo do 
Estado. Postas assim as coisas nem a administradora 
Meio, nem Job Capapinha antes dela, nem Simão Paulo 
antes dos dois detinha legitimidade constitucional ou 
mesmo jurídico-legal para demolir residência como o 
fizeram. Mais: faltaram ao seu juramento de tomada de 
posse de «... cumprir e fazer cumprir a Constituição» e 
atentaram contra o Estado que juraram defender. 
É nessa senda que o que o Governo faz é - ou devia ser 
- juridicamente um crime. Da mesma maneira que o 
Governo, através da Polícia ou das Forças Armadas, 
não pode tirar por sua iniciativa a vida a um cidadão, ou 
destruir um monumento, ele também não pode pela 
mesma via demolir a residência de um cidadão. Pelo 
contrário, caso alguém o faça, é ao Governo que 
compete defender esse património, sendo por isso que 
um crime desses tem carácter público. Os cidadãos da 
Kinanga hoje, como os das Kambambas no passado, 
deveriam ter a possibilidade de apresentar queixa em 
tribunal contra o Governo - prática normal em países 
democráticos - e, caso assim sentenciado, este ressarcir 
os prejudicados. É a todos os títulos desejável que 
cheguemos a este patamar quanto antes. 
Eticamente falando, provocar uma situação como aquelas 
em que vemos mulheres e crianças na rua, rodeados 
pelas suas imbambas, sob as chuvas intensas de Abril, 
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expostas ao calor, mosquitos, sol intenso, pneumonias e 
diarreias - não nos esqueçamos que Angola é um 
Estado que consagra na sua Constituição uma 
protecção especial à Criança - é de uma desumanidade 
extrema, horrível mesmo. Por quê ao menos a 
administradora Meio pão orientou o(a) chefe da secção 
municipal do MINARS para alojar temporariamente as 
mulheres grávidas, lactantes, os doentes e as próprias 
crianças, em instituições públicas de assistência social? 
Mulher e mãe, não se lembrou. Talvez porque a cultura 
da humanidade social, institucional ou mesmo política 
não venha na cartilha das «orientações superiores» ou 
então quisesse mostrar poder à boa maneira mwangolé 
eu ia... 
Estes actos desumanos do (a)s nosso (a)s governantes - 



nesse caso membro até de um sexo historicamente conhecido 
pela recorrência à diplomacia, diálogo e 
resolução pacífica de conf1itos, dali a sua tradição de 
pilar da Família lesa gravemente a imagem do Estado 
na arena internacional. Repare-se que os EUA não 
tomaram quaisquer medidas activas contra os piratas 
somalis até que raptaram um cidadão seu. Dali a 
mandar a sua Marinha de Guerra libertar o capitão 
refém foi um passo. Como queremos que um país 
desses, que movimenta as suas forças armadas para 
defender um dos seus cidadãos – um somente, repare-- 
se! Tenha respeito por nós que não temos pejo em pôr 
seres vulneráveis como crianças ao relento, ao arrepio 
da nossa própria Constituição? 
As demolições unilaterais do Governo são uma falha 
redonda das suas políticas social. Conduzido por um 
Partido de pendor socialista – ser ou não ser, isto já é 
outra questão - e cujos documentos fundadores 
assentam na justiça e igualdade social e defesa dos mais 
desfavorecidos, surpreende que esta prática não 
envergonhe aqueles que se mantém fiéis aos ideais de 
base desse partido. Ou envergonha? É que não basta 
dizer pelos cantos «não foi para isso que lutámos» ou 
«valeu a Independência, mas...». Aí faz sentido a 
preocupação expressa recentemente pelo Presidente do 
MPLA quando apelava a uma «reidealização» desse 
partido. De facto, a sua praxis afasta-se assustadoramente 
dos ideais fundadores, muito por conta do 
«analfabetismo político-ideológico» de franjas 
importantes dos seus dirigentes e quadros. 
E as demolições são politicamente - e de propósito 
usamos o forte termo - uma estupidez. Não trazem 
qualquer vantagem política, pelo contrário só acarretam 
prejuízos. Senão vejamos: Não resolve (ra) m o 
problema das construções anárquicas; ao contrário 
transformaram prevaricadores gananciosos em mártires 
e oportunistas políticos em heróis. Não trouxeram mais 
respeito para com a autoridade do Estado, antes pelo 
contrário; deram azo a justificadas críticas da parte de 
sectores da sociedade civil dentro e fora do país 
sujando a sua imagem. Não disciplinaram nem puniram 
os prevaricadores ou os oportunistas como aconteceria 
se a decisão fosse tomada pelo Poder Judicial; pelo 
contrário diabolizaram o regime. E num contexto de 
eleições regulares, o partido governante pode pagar 
uma factura pesada nas próximas eleições se persistir 
nessa prática. Dali que isso seja, pelo menos do ponto 
de vista da Ciência Política, isso mesmo: 
Uma tremenda estupidez... 
A solução para evitar tudo isso é simples: o respeito estrito 
pelos direitos dos cidadãos enquanto detentores 
do poder máximo da soberania do Estado e dialogar, 
dialogar, dialogar. Mesmo quando em presença de um 
cenário claramente oportunista. E quando o diálogo se 
torne inviável, recorrer então aos tribunais enquanto os 



únicos detentores do poder arbitra! O Governo, 
enquanto braço executivo do Estado (ou o Parlamento 
enquanto braço legislativo) não pode por sua iniciativa 
atentar contra o património dos cidadãos. Fazê-lo é 
crime merecedor da atenção dos tribunais ou pelo 
menos do Provedor de Justiça. 
Como nota de roda pé, é nessa senda também que ao 
desagendar esses factos jornalísticos nos seus serviços 
noticiosos, a T PA, RNA e JANGOLA na sua acção 
comunicacional mediadora de «agenda setting» – ou 
seja, daqueles que estabelecem a agenda dos assuntos 
merecedores da atenção da Sociedade num dado 
momento – acabam prestando um desserviço ao 
Estado-Nação a cujo serviço, enquanto órgãos 
públicos, era suposto estarem... 


