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Voltou a agitação à cidade do Lubango. 
Depois das demolições que mexeram até 
com os alicerces da política local, e que 
puseram a Tchavola no centro do país, 
a capital da província da Huíla está de 
novo com o barulho do camartelo a 
acompanhar o dia-a-dia. Desta vez os 
trabalhos de demolição decorrem ao 
longo do rio 
Mucufi, que atravessa a cidade. 
Mais paralelamente às demolições, três 
activistas foram detidos de forma 
temporária e sem justificação plausível. 
Parecia uma premonição do que 
aconteceria a seguir, quarta-feira, com os 
já referidos ataques do camartelo. 
“Estávamos a trabalhar na Tchavola 
quando o comandante da Polícia nos 
informou que estão proibidos os 
encontros comunitários naquele bairro”, 
contou Cecilia 
Cassapi (uma das detidas) ao Novo 
Jornal, a partir das terras altas da Chela. 
A história é mais ou menos simples mas 
com um final  estranho, ao sabor do 
vento e das vontades das autoridades 
policiais. Na primeira pessoa: “A 
população da Tchavola está descontente 
com as plantas das casas que o Governo 
Provincial da HUÍLA (GPH) 
disponibilizou… 
Há áreas em que um adulto não 
consegue ficar em pé, sequer. Então 
pediram ajuda para modificar as plantas, 
melhorando os projectos. Chegaram 
mesmo a enviar 
cartas para as instituições oficiais a pedir 
isto”, explica a activista da Associação 
Construindo Comunidades (ACC), com 
sede Lubango. Para isso, a ACC contou 
com o apoio de um arquitectoe estava a 
trabalhar nesse sentido junto das 
pessoas, 
reunindo-se no local e discutindo ideias 
debaixo de uma árvore, junto ao Bloco 17 
. “Junto de nós estavam alguns dos 
coordenadores são 18, um por bloco, e 
um 

coodenador-geral e alguns 
representantes da comunidade. A 
determinada altura, agentes da Polícia, 
fardados e à civil, começaram a rondar a 
área, até que nos interpelaram.  
Depois da alguma conversa, nos 
intimaram a acompanhá-los até à 
unidade instalada na Tchavola. A 
princípio estávamos remitentes, mas 
depois lá avançámos”, 
frisa Cassapi. Foi ali que a autoridade 
policial lhes informou que estavam 
proibidas as reuniões. “Ainda lhes 
dissemos que não fazia sentido, que a 
Constituição garante os direitos das 
pessoas e que não precisamos da 
autorização de 
ninguém para realizar encontros nas 
comunidades”, reforça. Mas de nada 
valeu “Neste momento estou a 
acompanhar as demolições e a situação 
está difícil. Vejo 
crianças a chorar” relata a activista da 
ACC. 
Demolições e jornalistas paiados 
A destruição de casas começou quarta-
feira, logo pela manhã, e já a abrangeu 
cerca de 150 imóveis, segundo dados 
apurados pelo Novo Jornal. Ao todo, 
estão previstas 
85 demolições ao longo do Rio Mucufi Os 
sinistrados, segundo o Jornal Angola, 
estão a ser transferidos para a zona da 
Quilemba. 
A acompanhar o caso estiveram três 
jornalistas, dois do semanário “O País” 
(Eugénio Mateus e Nuno Santos) e 
um do Angolense, José Zangui. 
“Chegámos ao Lubango  manhã, para 
relatar o assunto em primeira-mão”, 
avançou ao Novo Jornal José Zanguio 
“Quando encontrámos as demolições, 
logo montámos 
o material para recolher imagens. 
Passado algum tempo fomos abordados 
por oficiais da Polícia, que nos impediram 
de recolher outros dados”, refere Zangui. 
“A partir daqui, e perante o aparato 
policial (com o respaldo das FAA), 
acabámos por ficar sem os meios 
necessários 
para efectuar o nosso trabalho. Mais 
tarde, já com o envolvimento de outras 
pessoas (sindicato dos jornalistas, 
advogado David Mendes), nos 



devolveram as coisas. Com um senão: os 
meios do colega de “O País” 
não estavam em perfeitas condições, e 
ele não as aceitou receber”, explica José 
Zangui, do Angolense. Segundo foi 
possível apurar, tanto a Polícia como o 
GPH declinam ter ordenado qualquer 
medida no sentido de impedir o trabalho 
da comunicação social. O que é certo, 
é que a situação se repete, já que o 
governador lsaac dos Anjos tomou 
pessoalmente essa medida durante as 
primeiras transferências forçadas e para 
a Tchavola 


