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Cansado de viver na tenda está Maid Bumbas, 
uma das vítimas das demolições de 2004 no bairro 
da Cambamba. Disse à nossa reportagem que 
desde a altura em que perdeu a casa até ao 
presente, vivem de promessas dos dirigentes do 
país. “Depois das demolições, o GPL, orientou que 
permanecêssemos cada um no local onde havia a 
sua casa. É onde estamos a viver até hoje, em 
cabanas de chapas, comas nossas famílias”, 
frisou.  
Acrescentou que no dia 02 de Agosto de 2007 
tinham sido visitados pelo ministro das Obras 
Públicas, Higino carneiro, que lhes prometera 
realoja-los no Zango-III ou quatro. “Em 2008 veio 
cá uma comitiva do MPLA liderada pelo e 
camarada Dino Matross. Fez as mesmas pro-
messas. Até agora nada vimos a respeito do 
prometido”, exclamou com o rosto carregado. 
Pedra Bata é outro cidadão que no mesmo 
período perdeu a sua casa no bairro Bagdad sob a 
justificação do GPL, segundo a qual, tinham que 
ser banidas as construções anárquicas.  
“Diziam que construímos anarquicamente ou de 
forma ilegal, mas a Administração do Kilamba 
Kiaxi sabia da existência do bairro. Hoje vão lá ver 
o que estão a fazer nos nossos terrenos? Será 
que só eles é que devem viver bem neste país?”, 
indagou o cidadão, para a seguir recordar que no 
dia 07 de Junho deste ano, mantiveram um 
encontro com o GPL, 00 que, 00 que, tudo o que 
lá ficou acordado nada foi cumprido.  
“Daqui a dias virão com outras mentiras com o 
aproximar das eleições para caçarem os nossos 
votos”, deduziu Hata. Recorde-se que fruto das 
demolições e o não realojamento as vitimas 
haviam tentado manifestar-se junto do palácio 
presidencial, uma tentativa, no entanto, gorada. Os 
populares pretendiam pedir explicações ao 
Presidente da República sobre as demolições das 
suas residências e saber onde passariam a residir. 
O desejo que esbarrou numa barreira policial, 
fortemente armada, apoiada por uma brigada 
canina e dezenas de veículos de combate. As 
demolições, só em Luanda, terão deixado cerca de 
três mil famílias ao relento. 
As várias promessas de resolução das «violações 
das violações de direitos humanos pelo Governo 
da Província de Luanda” no que às demolições, 
desalojamentos forçados e esbulhos de terras diz 
respeito, mereceram uma reflexão por parte da 
organização não governamental SOS Habitat, no 
dia 19 último. O acto que se subordinou ao tema, 
“Violações dos direitos humanos em Angola e 
promessas documentadas não honradas pelo 
Governo Província de Luanda”, juntou jornalistas e 

membros das comunidades achadas vítimas de 
demolições da ilha de Luanda, vivendo, 
actualmente, em tendas nos bairros zango, 
Cambamba I e II, Banga Wé, Bagdad, Dangeré, no 
município do Kilamba Kiaxi, para além dos 
sinistrados das chuvas de 22 de Janeiro de 2007 e 
os que, em 2009 requereram e pagaram mil e 500 
kwanzas no Banco BPC, terrenos, que deram 
entrada nas administrações municipais, afim de 
integrá-los num ambiente social digno e 
harmonioso.  
Ao usar da palavra, Rafael Morais da SOS Habitat, 
começou por dizer que a “impunidade dos violado-
res dos Direitos Humanos continua a ser a 
característica principal da situação”, se não fosse, 
destacou, “milhares de vitimas de desalojamentos 
forçados não continuavam a aguardar por justiça”. 
“A maioria das tentativas de processar violadores 
dos direitos humanos junto dos tribunais não 
chegaram a um momento de julgamento e 
sentença”, recordou o activista social que critica a 
falta da parte do Governo de uma postura de 
reconhecimento de direitos, valorização, promoção 
e protecção da maioria dos cidadãos.  
Rafael Morais vai mais longe e acusa o Governo 
de usar modelos de desenvolvimento muito 
arcaicos, segundo ele, baseados no modelo de 
crescimento da cidade planificado na época 
colonial.  
“É um modelo que se centro na expan- ~ são da 
cidade para as periferias onde vive gente 
vulnerável e, cada vez mais pobre”, expressou, 
acrescentando que é tudo parte de um plano bem 
estudado, visando a expulsão forçada das 
pessoas. “É um modelo de desenvolvimento 
económico e político urbano que, objectivamente, 
exclui, expulsa e reprime com vista a promoção da 
apropriação de terras e a realização de 
rendimentos das elites”, considerou.  
Na óptica de Rafael Morais, o actual cenário só 
serve para atiçar os ânimos de pessoas já 
frustradas, concluindo que as manifestações da 
juventude que hoje se observam são fruto de 
algumas destas atitudes incubadas na alma dos 
adolescentes ou mesmo crianças. “Estamos a 
falar, por exemplo, de milhares de crianças 
provenientes da llha de Luanda, actualmente a 
viverem em Tendas no Bairro zango e as dos 
realojados da Tchavola e Tchimucua na Huíla, 
Cambambas e outras comunidades, que a 
qualquer momento podem revoltar-se, porque 
vivem os efeitos das violações”, exemplificou, 
avançando que em face da situação vigente, 
adivinha-se que nos próximos meses, caso não se 
resolvam as promessas, o Governo Provincial de 
Luanda pode ser levado às barras do Tribunal.  
“Vamos dirigir uma missiva assinadas pelas 
vitimas de demolições em Luanda ao Presidente 
da República para exigir que resolva ºs problemas 
das pessoas vitimas de demolições da llha de 



Luanda, actualmente a residirem em tendas no 
zango, município de Viana. 


