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OS argumentos apresentados pelo Governo há um 
tempo a esta parte, para justificar as demolições que 
ocorreram um pouco por todo o País, com maior 
incidência em Luanda, segundo os quais elas deveram-se 
ao facto das construções terem sido feitas em locais 
impróprios e que algumas organizações políticas e da 
sociedade civil estavam a incitar as populações a construírem 
nesses locais, foram ridicularizadas pelos últimos desenvolvimentos. 
A máquina demolidora voltou a actuar em Luanda, 
com a Comuna de Camama e a. zona do Iraque urna 
vez mais a serem as principais vítimas. Em benefício 
dos Empreendimentos Jardim do Éden, mais de 100 
casas foram demolidas no Bairro Chirnbicato, sector 4, 
sem prévio aviso e sem indemnização condigna; 
enquanto elementos da Polícia Nacional fortemente 
armados, aterrorizavam os cidadãos que se insurgissem 
contra tal prática. 
Quem está a testa do processo de indemnização, de 
acordo com os moradores, é o senhor Carlos Manuel, 
Director do Gabinete de Comunicação e Imagem da 
empresa jardim do Éden, mas eles questionam a sua 
seriedade que começa pela mudança do seu nome, já 
que ele é conhecido pelo nome de Armando Joaquim 
Vieira. Os valores garantidos pela empresa vão de 1000 
a 300 dólares norte americanos, que na visão dos 
moradores são insuficientes, dados os elevados custos 
do material de construção e pelo facto de muitas das 
residências demolidas terem apresentado dimensões 
maiores. " O mais justo seria atribuir residências e não 
esse irrisório valor", disse José Neto, morador. 
Segundo relatos dos moradores, não se trata de 
construções anárquicas, porque o referido bairro foi 
fundado pelo então Ministro da Reinserção Social, 
Albino Malungo e Carolina Fortes, a 25 de Junho de 
2004; "autorizaram-nos a construção, mandaram-nos 
deixar espaço para o hospital, para o campo de futebol 
e para a escola da Polícia". Na altura, dizem, não havia 
intenção nenhuma de se construir o Condomínio 
Jardim do Éden. (…) 
A última operação de demolição foi dirigida pelo 
Tenente-coronel Xivinda, sem que qualquer mandato 
de juiz tenha sido passado e numa altura em que havia 
negociações. Entre os moradores e as autoridades. 
Na Província da Huila, a situação não é tão diferente. 
Mais de 100 residências foram igualmente demolidas 
nos últimos tempos, sem prévio aviso deixando ao 
relento perto de 200 famílias, junto ao perímetro 
irrigado da barragem dos Ganguelas, no Município da 
Chibia. Os habitantes desalojados não têm nada a fazer 



ante o silêncio das autoridades. 
Terra Angolana sabe que a Lei de Terras tem sido cruel 
para a população rural, sobretudo na Huila, onde, 
fazendeiros, geralmente governantes, continuam a ocupar 
os antigos campos de pastorícia, as fontes de água e 
os acessos para a cidade. 
De referir que, no âmbito do processo de demolições, 
aparato dos agentes da ordem colocado nos locais 
visados para aterrorizar os eventuais insurgentes, procede 
de maneira indigna. Isso reflecte-se na pilhagem 
dos haveres, disparos anárquicos contra a população, e 
prisões sem culpa formada. Desta vez, as prisões não 
pouparam o Director da Rádio Despertar, Alexandre 
Neto, e António Cascais da Voz da Alemanha quando 
se encontravam a exercer as suas actividades 
jornalísticas junto das populações que se encontravam 
ao relento em Luanda. 


