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A operação que começou na Matala, sob coordenação 
de Vitória Correia, vice governadora para a área 
técnica, forçou os populares a retirar os seus haveres 
das suas casas e toda a cobertura, deixando apenas 
as paredes que serão destruídas pelas máquinas do 
governo provincial. 
Os desalojamentos nestas localidades deixaram aflitos 
e irritados os populares visados, não só pelo facto 
das autoridades não terem cumprido com as promessas 
inicialmente feitas, sobretudo no município de 
Quipungo, onde até agora a zona que deveria acolher 
os desalojados, continua completamente fechada por 
arbustos, capim e morros de salalé. 
Segundo apurou este semanário, teria sido esta iniciativa 
que levara, em Abril ultimo, o ministro da 
Administração do Território, Bornito de Sousa, a constatar 
os passos dados pelas autoridades, tendo verificado 
que a zona carecia de desmatação. 
Até à data, a administração do município nunca mais 
deu seguimento ao processo, no que tange a limpeza e a 
criação de condições mínima de habitabilidade para um 
ser humano. 
Na Matala, onde se presume ter havido algum empenho 
por parte das autoridades, a população está a ser transferida 
para as áreas de Mukekete e Cahululu, onde já foram 
distribuídos terrenos às famílias afectadas, não obstante 
a falta de tendas e chapas prometidas inicialmente. 
O quadro parece cada vez mais desolador no Quipungo, 
onde para além dos habitantes da linha-férrea, foram 
igualmente desalojados os que residiam a cerca de 50 
metros dos postes de energia de alta tensão. 
Os desalojados continuam com os seus haveres ao ar 
livre, devido à inacessibilidade da área indicada e à falta 
de tendas para se abrigarem. 
Intrigante como sempre, o processo de desalojamento na 
Matala e em Quipungo, decorre na ausência do governador 
provincial que se encontra de férias. 
Isaac dos Anjos delegou a competência do processo a 
Vitoria Correia, que acompanha à distância o palco dos 
acontecimentos, às vezes com óculos de sombra e boné 
no rosto. 
A celeridade com que se tem imprimido o processo de 
desalojamentos no perímetro ferroviário tem deixado 
indignada a sociedade, não só pelo facto de se estarem 
a violar sistematicamente os Dh mas, também, pelo 
facto de as obras que se alegam serem a razão urgente 
do processo nunca terem arrancado, por alegada falta 
de dinheiro. 
Sabe-se, no entanto, que o acampamento chinês na zona 



da Arimba, que trabalha na recuperação da linha-férrea 


