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Afaml1iaS desalojadas do bairro 
Laureanos para Vila  Paula, no 
município do Lubango, província  da 
Hui1a,  não receberam, até o momento, 
o material para a construção 
das respectivas residências, tal como 
prometeu  o Governo Provincial, 
chefiado por Isaac dos Anjos,  aquando 
da mudança da referida população, 
informou 
um grupo de indivíduos em nome de 
todos. 
Segundo os representantes dos 
desalojados, desde a  altura das 
demolições até à data presente, as 
autoridades  governamentais 
daquela circunscrição de Angola 
nunca mais falaram sobre o assunto. O 
facto tem obrigado  tais faml1ias a 
passarem  por dificuldades de vária 
ordem. Dentre elas (dificuldades), 
destacam-se o frio,  a alimentação, os 
serviços de saúde, além do ano 
académico 
das crianças,  interrompido. Conforme 
a fonte,  caso não haja intervenção 
oportuna por parte de quem  de direito, 
perdas humanas  poderão ser 
registadas nos 
próximos dias  Aquando das 
demolições em referência, as 
autoridades  locais prometeram 
entregar  as parentelas parcelas de  
terra, a fim de nelas erguerem as 
respectivas cãsas.  Na  altura da 
entrega do prometido, os autóctones 
desalojados 
beneficiaram apenas dos espaços. 
Outros bens prometidos aos 
desalojados da Hui1a  são areia, 
burgau, chapas e ferros. 
Durante o tempo 
de construção das habitações, o 
Governo, conforme  a explicação, 
criaria condições técnicas, a fim de que 
os beneficia rios dispusessem de água 
suficiente para  o efeito.   O 
prometimento de Isaac dos Anjos e 
com 

panhia  parece servir apenas para fazer 
o “inglês ver”, tal como,  por diversas 
vezes, aconteceu por cá, ou seja, os 
indígenas   nada mais receberam, além 
do terreno, cujas   dimensões não 
corresponderam  às expectativas. 
Vila Paula, região situada entre 
Tchavola e Mutundo,  está desprovida 
de saneamento 
básico, pelo que as  pessoas que lá se 
encontram enfrentam dificuldades 
na satisfação das necessidades maior 
e menor. Perante 
o facto, os munícipes temem 
uma possível epidemia 
de cólera. “Continuamos a viver em 
tendas e sem condições 
de habitabilidade. A falta de quartos de 
banho 
obriga as pessoas a desenrascarem-
se”, explicaram os 
interlocutores, 
ao acrescentar” o clima de cá é frio e 
seco e, por isso, propício a várias 
doenças”. 
A semelhança das populações 
transferidas 
para Vila 
Paula, as que vivem na comuna de 
Tchavola continuam 
a enfrentar 
dificuldades. Elas dizem faltar quase 
tudo, incluindo água potável e 
alimentação. 
O esforço 
que o elenco de Isaac dos Anjos tem 
feito não tem sido 
suficiente para acudir a desgraça dos 
necessitados. 
Em contra partida, a maior 
preocupação destes 
prende- 
-se com os meios de transporte, 
para a capital provincial, 
a fim de adquirirem bens de primeira 
necessidade. 
Conforme informações, a subida do 
preço dos combustíveis 
veio piorar a carência de táxis no 
Lubango e  não só. 


