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Depois de inúmeras denúncias, o Semanário 
Angolense confirmou nesta semana o que os 
desalojados da «Cintura Verde”diziam a respeito 
das suas penosas vidas, que, segundo eles, eram 
uma arrepiante noção de humanidade.  
Quanto chegámos ao local, o relógio marcava já 
11 horas e alguns minutos de terça-feira, 30, e 
fomos recebidos por um aglomerado de pessoas, 
em casebres improvisados com sacos usados e 
sujos, achados em qualquer esquina, com 
cobertura de papelões velhos, para se abrigarem 
do sol brando que precede à época chuvosa e de 
intempéries.  
Com as mãos no rosto, procuravam acertar as 
ideias, pois, a época chuvosa já se faz anunciar. 
De mobílias, só pedaços, simbolizando a acção do 
«kamortelo”sobre as suas residências, não 
poupando nada, nem mesmo os agasalhos. Enfim, 
um acto selvático que levou todos os populares a 
sentir novamente a crueldade da «guerra”em 
tempo de paz.  
As cerca de oitocentas famílias que residiam na 
«Cintura Verde», no bairro Mbondo Chape, 
comuna do Camama, município do Kilamba Kiaxi, 
na capital do país, foram atirados à sua sorte, de 
forma tão grosseira, numa clara animalização 
daqueles que pedem apenas dignidade e direito à 
habitação.  
A acção de desalojamento, iniciada na manhã do 
dia 7 de Julho do ano de 2008, em que o 
«kamartelo”do Governo Provincial de Luanda e 
fiscais foi protegido por um forte cordão de 
segurança formado por elementos das Forças 
Armadas Angolanas e a Polícia Nacional, numa 
composição que totalizou cerca de uma centena 
de homens, “tomou de «assalto”a favela. Os que 
estavam nas suas casas, podiam sair, mas aos 
que se encontravam fora, não era permitido entrar.  
Acto contínuo, sem que se desse explicações a 
ninguém, começara então a fase de execução da 
demolição, enquanto uns tentavam, sob risco, 
aproveitar conservar parte dos seus haveres. Face 
à ostentação de força intimidatória, as vítimas 
nada puderam fazer, pois a acção destrutiva não 
contou com a presença de nenhum membro da 
Administração Municipal do Kilamba Kiaxi.  
Ao cair da tarde, a equipa que esteve em serviço 
de demolição foi substituída por uma outra, que 
instalara uma unidade militar, que lá permaneceu 
uma semana, com a rotação de homens munidos 
de armas ligeiras e pesadas.  
Após a demolição, os desalojados viram-se 
obrigados a «alojar-se”em árvores que havia a 200 
metros do local da acção demolidora. Em meio a 
grande insatisfação e desespero, os estropiados 

decidiram pedir explicações à Administração 
Municipal, que não acreditava. No dia 5 de Agosto 
do mesmo ano, uma comissão, integrada também 
pelo administrador municipal, compareceu no local 
e constatou «insitu», a dura realidade daqueles 
populares, tratados abaixo de cão. Dois meses 
depois de terem vivido o drama, os desalojados 
viram-se forçados a abandonar o local, devido a 
acções de vandalismo que têm ocorrido, 
protagonizado por elementos até ao momento não 
identificados e que, empunhando armas de fogo, 
batiam e violavam mulheres, para além de des-
truírem o nada que havia de móveis.  
A fuga  
Numa noite fria, mas quente de agitação, os 
populares foram submetidos a um teste do tipo 
salvasse quem puder. O destino foi o Cap 78, junto 
à comissão de moradores do Mbondo Chape, 
onde, num gesto humanista e magnânimo, uma 
cidadã, conhecida apenas como Rosa, emprestou 
o seu terreno para acolher aquela gente 
desprotegida.  
No seu terreno encontram-se 800 famílias em 
condições de extrema pobreza, que, para além de 
estarem acometidas de doenças várias, 
resultantes da desnutrição, estão desprovidas de 
assistência médica e medicamentosa. Ao longo 
desse tempo, os assaltos não cessaram, tendo 
numa das acções, no dia 10 de Fevereiro de 2009, 
desaparecido uma criança, de oito anos, e deixado 
um número elevado de feridos.  
Exaustos, escreveram para a Administração 
Municipal do Kilamba Kiaxi, dando a conhecer o 
sucedido. Na missiva, os desalojados solicitavam 
segurança, devido à onda de assaltos que haviam 
tomado a zona.  
Em meio a todo este sofrimento, as vítimas 
tentaram, sem sucesso, bater à porta do 
presidente da República, Governo Provincial de 
Luanda, da Casa Civil e a Assembleia Nacional.  
Entretanto, o mutismo dessas instituições criou um 
grande alvoroço e revolta no seio dos cidadãos, 
que, em retaliação, ameaçam cortar o vínculo de 
militantes do MPLA, por, na sua óptica, não estar a 
resolver os problemas do povo. Segundo alguns 
dos desalojados, em conversa com o SA, nunca se 
levantou a possibilidade de um realojamento, 
razão que os tem levado a uma situação de total 
desconforto, agravado pelo facto de estarem num 
espaço privado e que, a qualquer instante, a 
proprietária poderá solicitar. Para o coordenador 
do bairro; Agostinho Sebastião Zagi, já estiveram 
reunidos com a então governadora, Francisca do 
Espírito Santo, que, na altura, negou que tivesse 
conhecimento do assunto, tendo orientado os 
passos a dar para que se pudesse resolver o 
assunto. Assim sendo, cumpriram as orientações, 
mas «nada mais foi feito, porque o administrador 
municipal, José Francisco Correia, encaminhou o 
caso ao seu adjunto, Avelino Manuel da Costa, 



que «nos abandalhou e até à data presente, não 
resolveu o problema.” 
Desde a última informação: de que a 
documentação já se encontrava na área 
habitacional do GPL, nada mais transpirou que 
viesse aliviar o sofrimento daqueles flagelados.  
«Estamos a morrer lentamente, eu, que cheguei 
aqui com dois fios de cabelos brancos, hoje, tenho 
toda a cabeça branca, «através”dos pensamentos, 
porque até hoje, não há transparência quanto à 
nossa estada aqui nem o dia nem a hora que 
vamos sair daqui. Nós nunca tivemos advogado, 
mas estamos a pedir socorro, estamos a pedir 
socorro», desabafou, com o rosto banhado em 
lágrimas.  
Marcela Cabaça Bartolomeu, outra desalojada, 
acrescentou que, depois de os homens terem 
andado muito, foi a vez das mulheres, que, nas 
suas andanças, chegaram às Administrações 
Comunal e Municipal, que, também, não 
conseguiam dar solução. Numa das passagens 
pela administração, um dos funcionários ter-lhes-á 
dito: «Se os Papás deixaram de andar, é porque 
estão a sentir na carne e no osso.”Depois foram 
ter com o administrador adjunto, Erasmo, que lhes 
deu «muitas voltas», dizendo que «existe muita 
gente como vocês.” 
«Nós dissemos que os outros estão nas tendas e 
nós estamos nos sacos. Só estamos a pedir ajuda, 
mas as pessoas não nos vêm ajudar, até parece 
que não conhecem o lugar onde estamos. Mas 
quando é actividade do partido, os autocarros 
aparecem aqui para buscar as mamãs burras», 
lamentou. 


