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O super-intendente chefe Fernando dos Santos, de acordo 
com a identificação que exibia numa placa afixada ao 
peito, protagonizou na província da Huíla um acto que 
atenta contra a Constituição angolana, que incorpora no 
seu articulado uma disposição que garante a liberdade de 
imprensa como um direito do jornalista e da sociedade. 
Para o efeito, usou de um argumento quanto irresponsável, 
quando alegou que as máquinas fotográficas tinham 
sido apreendidas por terem registado imagens da Polícia, 
mas na verdade o que aconteceu foi a captação de um 
plano em que máquinas pesadas demoliam residências 
habitadas, no qual apareciam agentes da corporação e 
militares a protegerem o trabalho de demolições, juntamente 
com cidadãos civis. 
Arrogante e truculento, o oficial superior da Polícia que 
responde pela Ordem Pública no Comando da Huíla, 
não soube sequer discernir o atentado à ordem pública, 
que seria uma infracção, da violação de direitos de 
outrem, não sabendo com esta atitude fazer jus ao grau e 
distintivo policiais que ostenta e forçou mesmo a entrega 
das máquinas fotográficas do repórter deste jornal e de 
um colega do jornal Angolense. 
Na sequência de diligências efectuadas para reaver a 
posse dos seus meios de trabalho, o Governo Provincial 
da Huíla e o comando da Polícia local foram os destinos 
dos aflitos jornalistas que se viram impedidos de 
continuar com o trabalho de captação de imagens não 
só das demolições como de uma verdadeira política de 
“limpeza de vestígios” para abater “no ovo” a possibilidade 
de revisitar mentalmente a ideia de que alguma 
vez teriam sido erguidas habitações e empreendimentos 
comerciais e escritórios no local. 
A tentativa de esclarecer o oficial de que estava a violar 
disposições legais que davam cobertura ao trabalho dos 
jornalistas, era frequentemente contraposta com a ideia 
de que na Huíla havia um governo ao qual deveria ser 
requerida autorização para se fotografar e recolher opiniões 
das pessoas sobre o que se estava a passar num dado 
momento, numa dada circunscrição administrativa. 
Dentre os efectivos policiais não faltaram mesmo 
expressões como “vocês são jornalistas de Luanda” 
como se houvesse uma descontinuidade nos possíveis 
domínios para justificar que a Constituição aprovada 
na Assembleia Nacional não tenha aplicação igual na 
Huíla, devendo esta entidade administrativa ser vista 



numa perspectiva difícil de nomear, em que a Polícia é 
o capataz e carrasco de um dos entes mais importantes 
que conformam o Estado: os seus cidadãos. 
Assinale-se mesmo a incredulidade de agentes da Polícia 
do Comando policial sem qualquer cargo de responsabilidade 
que repudiaram a atitude do chefe da ordem 
pública, tendo sido notada a mesma postura da parte de 
funcionários do Governo Provincial da Huíla. 
“Não entendemos o porquê desta atitude, porque a 
população sabe das demolições, é um assunto público e 
não há qualquer orientação para impedir o trabalho dos 
jornalistas”, disse uma fonte contactada pelos jornalistas 
na sede do governo da Huíla. 
O grave neste episódio intencionado de obstruir o 
trabalho dos jornalistas é que depois de se ver pressionado 
pelas mais diversas vias, o superintendente chefe 
Fernando dos Santos, director da ordem pública, entendeu 
autorizar por uma interposta pessoa a entrega das 
máquinas depois de obstaculizar a prossecução do trabalho 
de reportagem iniciado às primeiras horas da 
manhã de quinta-feira 30. 
Agentes policiais ainda revelam um espantoso défice 
de conhecimento da Lei que juraram defender, confundindo 
uma ordem superior, às vezes sem qualquer 
esteio legal, com os pressupostos daquela que comumente 
é considerada a bíblia de Angola, a Constituição, 
chegando-se por indução à ideia de que se o chefe desconhece, 
o subordinado também. 
Então que venham as aulas de “alfabetização constitucional” 
nos vários níveis de comando da Polícia. 
A Associação Construindo Comunidades (ACC) 
tem tido alguma intervenção de intermediação com o 
governo, a quem apresenta as preocupações das comunidades, 
além da função consciencializadora destas. 
Dados aproximados avançados pela ACC até na última 
sexta-feira, indicavam que já tinham sido demolidas 
1.557 casas nos bairros Dr. Agostinho Neto, onde restaram 
660 por demolir até à Nossa Senhora do Monte, 
faltando apenas indicar os locais para onde serão encaminhados 
os desalojados. Os bairros Barracão; Santo 
António, Favorita e Benfica e Patrice Lurnurnba já 
foram demolidos. 
A directora executiva daACC, Cecília Augusto, relatou 
mesmo experiências traumáticas vividas pelas crianças: 
 “quando a Polícia reprime os pais à frente delas, perguntam 
aos pais o que fizeram paro merecer aquele destino”. 
Mas a população também já começa a manifestar sinais 
de saturação e isto ocorreu no bairro Matadouro, onde a 
formou uma corrente humana diante das suas casas para 
impedir a demolição sem garantias nenhumas. 
A activista lamenta em todo este processo de demolições, 



o facto do fiscal da legalidade, Ministério Público, 
não interceder a favor dos desalojados, questionando 
deste modo a sua função. A este respeito, David Mendes 
questiona o que esperar do Ministério Público quando 
o PGR depende organicamente do chefe do Executivo, 
inferindo que por esta lógica os procuradores provinciais 
também são dependentes dos governos provinciais. 
O Governo que não está para comunicar 
Contactado em duas ocasiões em dias distintos, o 
governo da Huíla através da vice-governadora para a 
área social, Victória Conceição, os jornalistas não obtiveram 
mais do que um silêncio sepulcral. 
A bem à dizer, tratou-se de um caso revelador de alguma 
falta de boa educação, com a governante a manter-se de 
costas viradas para os jornalistas enquanto dialogava 
com o seu staff, tendo-se retirado de costas, não olhando 
sequer para os profissionais da comunicação social. 
A esperança de ver atendida a solicitação de uma curta 
conversa para esclarecer a situação dos desalojados, em 
matéria de garantias de habitação e o projecto que reservava 
para a área a ser demolida foi igualmente gorada 
por alegado aperto da sua agenda de trabalho. 
Tchavola Em Revista 
Aqui o cenário é melhor. Os talhões estão limpos com 
tendas montadas ou casas de adobe já levantadas pelos 
proprietários que não detêm ainda o título de posse 
daquelas terras mesmo estando ali a residir há mais de 
seis meses, segundo disseram à reportagem de O PAÍS 
alguns moradores contactados. 
Entregue aos seus afazeres domésticos, Joaquina Viuala 
disse que foi realojada na Tchavola há um mês ida do 
bairro Sofrio na cidade do Lubango. Teve a sorte de 
receber uma tenda onde vive com o marido e dois filhos 
menores, com quem partilha os muitos problemas da 
vida no novo bairro e os sonhos também. 
Mas deixou a percepção de que se debate com muitos 
problemas e disse mesmo que tudo passava por haver 
condições para manter a família e o emprego é a condição 
primeira para pôr tudo em marcha: “aqui não há 
trabalho, o meu marido tem de ir lavar os adobes lá em 
baixo”, actividade que combina com alguns biscates nas 
obras de construção das casas no bairro. Ela própria 
também é desempregada. 
Apesar de haver pontos de recolha de água espalhados 
pelo bairro, reclama, no entanto, o facto de ser disponibilizada 
muito tarde, entre as 9 horas, para de jorrar nas 
torneiras até pouco menos das 15 horas, numa frequência 
de duas vezes por semana. 
O saneamento é inexistente, Viuala disse que a sua tenda 
foi possível ver da vizinhança que não têm quintais, 
não dispõe de uma retrete e, por isso, “fazemos todas 



as necessidades ali mesmo naquela mata”, apontou para 
um espaço baldio que está do outro lado dama, o que 
poderá trazer consequências graves para a saúde dos 
moradores do meio. 
O acesso aos serviços de saúde é assegurado através do 
posto médico que está distante de sua casa. O hospital 
ainda não está em funcionamento. 
Há alguma acção dos habitantes da Tchavola, mas 
lamentam de algum descaso com a sua situação, segundo 
disse o cidadão Augusto António há seis meses realojado 
no bairro e agraciado com 20 vinte chapas de zinco. 
Enquanto não há cimento, areia, pedras e outros materiais 
para a construção de urna casa condigna, António 
também lava os adobes para erguer a sua casa. 
Estruturas provisórias avultam na Tchavola 
O progresso na qualidade dos equipamentos sociais 
é gradual. Há seis meses os alunos estudavam numa 
tenda, mas agora existe a escola erguida pelas autoridades 
locais, embora tenha ainda um carácter provisório, 
apoiadas em carris de metal, as paredes da escola são 
cobertas. Alguns alunos não tinham tido aulas por ter 
faltado o professor por razões que tinham que ver com a 
falta de um sistema de transporte. 
Este terá sido o mote para a reparação dos acessos à 
cidade do Lubango e vice-versa. A equipa de reportagem 
de O PAÍS não pôde lá estar de noite, mas o Wilson 
Maurício de 8 anos, estudante da terceira classe, confirmou 
que tem um gerador em casa que lhe permite ver os 
programas favoritos da televisão. 
O futebol acalenta o seu sonho de ser um grande 
jogador. Comparando os espaços em que já viveu assegurou 
que “na Canguinda estava melhor, porque havia 
frutas”. Saudades que poderá matar lá para a frente se 
hoje plantar uma árvore fruteira e colher depois. Os 
tempos de ouro da meninice jamais voltarão. 
 


