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A construção de uma vila residencial para os antigos 
combatentes, no quilómetro 25, no município de 
Viana, em Luanda, surge tarde mas sempre vale a pena, 
porque muitos dos que lutaram pela Pátria ainda estão 
vivos e, com essa medida, poderão terminar os seus 
dias num ambiente mais condigno e civilizado. 
De um total de 600 casas, estão já concluídas as primeiras 
cem (100), num orçamento global avaliado em 
126 milhões de dólares americanos. As mesmas serão 
entregues já em Novembro deste ano, por ocasião do 
35° aniversário da independência do país. 
Para além das residências do tipo T3, com anexos, a 
construtora irá erguer no espaço adjacente 25 edifícios 
de quatro andares cada, uma esquadra policial, escolas 
e zonas de lazer. 
Para além da construção de casas, os antigos combatentes, 
os que ainda têm força para trabalhar, vão igualmente 
beneficiar de um projecto integrado que consiste 
na criação de actividades agrícolas e piscatórias, entre 
outras ocupações profissionais. 
Ao tomar contacto com esses projectos, o ministro dos 
Antigos Combatentes de Moçambique, Mateus Óscar 
Kida, manifestou-se encantado com a iniciativa, prometendo 
levar a experiência ao seu país. 
Em Angola desde Segunda-feira, 16, Mateus Óscar 
Kida afirmou corroborar as iniciativas do seu homólogo 
angolano que tem se batido para a elaboração de 
políticas que visam a dignificação dos antigos combatentes 
e veteranos da pátria. 
Na sua opinião, os projectos em curso permitem concluir 
que há vontade em Angola para se resolver os problemas 
dos antigos combatentes. 
“Fiquei bastante emocionado, sobretudo por os antigos 
combatentes estarem unidos para ajudar o Governo 
na busca de soluções dos muitos problemas que os 
afectam”, afirmou Mateus ida. 
O ministro moçambicano admitiu igualmente haver 
um trabalho muito avançado da sua congénere angolana 
nos diversos aspectos do funcionamento, como a 
assistência social e reinserção socioeconómica. 
Na mesma ocasião, o ministro Kundy Paiahama sublinhou 
que, em gesto de reconhecimento aos combatentes 
tombados nas diversas frentes de combate, o 
Executivo angolano decidiu atribuir a protecção social 
em regime especial aos seus familiares através da consagração 
de alguns direitos sociais. 
Kundy Paihama fez saber que a instituição que dirige 
controla cerca de 170 mil assistidos, entre antigos combatentes, 
deficientes de guerra, órfãos e ascendentes de 
combatentes e as suas respectivas viúvas. 



Após a sua investidura, em Março deste ano, no cargo 
de ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da 
Pátria, Paihama está engajado no combate aos fantasmas 
existentes na lista dos assistidos, bem como na 
melhoria das pensões e outros benefícios. 
Para começar, mandou bancarizar os salários dos 
antigos combatentes, pelo que desta forma vai detectar 
a existência de milhares de nomes fantasmas e, ao 
mesmo tempo, accionar os mecanismos para apurar os 
autores deste esquema criminoso. 


