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O caso começou em meados de 2004 e começou a 
Tomar proporções alarmantes em 2006, quando militares 
Das Forças Armadas Angolanas invadiram 
Terrenos de cultivo da população na zona do Rio Seco 
E, posteriormente, na do Mbondo Chapéu, município 
De Viana, com o argumento de que precisavam de 
Espaço para construir, por não terem onde morar. 
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Na altura, os proprietários das lavras, hortas e pomares, 
Que pertenciam à então chamada "cintura verde de 
Luanda", foram apanhados de surpresa pela invasão, 
Mas nada podiam fazer contra militares armados. Simplesmente 
Recorreram à administração comunal e 
Municipal para reivindicar os seus direitos, mas sem 
Nenhum resultado. 
O assunto foi badalado pela comunicação social, 
Porém, nem as administrações, municipal e comunal, 
Nem os Governo Provincial de Luanda tomaram qualquer 
Medida para resolver o que se aventava ser o 
Princípio de um conflito. 
Recorde-se que, na altura, a proprietária de uma lavra 
No Rio Seco, mulher idosa, acabou por falecer, vítima 
De maus-tratos infligidos pelos invasores e vários outros 
Ficaram seriamente maltratados. O conflito entre as partes 
(proprietários e invasores) poderia tomar sérias 
Proporções, porquanto alguns proprietários dos 
Terrenos expropriados têm filhos nas forças armadas e 
Na polícia. 
Contudo, como os militares usurpa dores, que a 
População acusa de pertenceram à Casa Militar da 
Presidência da República, apenas estavam atrás de 
Lucros fáceis, depois dos terrenos em sua posse, pura e 
Simplesmente destruíram as culturas existentes: 
Arrancaram as mandioqueira e o fruto, desfizeram o 
Milheiral, vandalizaram as hortas, abateram as árvores 
De fruto, para no fim retalhar os terrenos e vendê-los ao 
Desbarato, sobretudo a estrangeiros (senegaleses, 
malianos, congoleses, etc.). 
Alguns proprietários desses terrenos, temendo perder 
Tudo depois de mais de quarenta anos de trabalho 
Naquelas zonas, alinharam com os invasores e venderam 
Também o espaço que lhes restou. Outros, que 
Sobrevivem única e exclusivamente do que ali cultivam, 
Agarraram-se com unhas e dentes aos pedaços de terra 
que restaram, mas temendo sempre o pior. 
Sem dó nem piedade. Grande parte dos proprietários 
daquelas parcelas, são pessoas idosas, que já cultivam 
aqueles terrenos há mais de quarenta anos e estão filia 
dos na União Nacional dos Camponeses de Angola. 
"No tempo colonial deram-nos documentos para 



trabalhar aqui, produzir produtos para Luanda; quando 
Agostinho Neto veio, mandou-nos inscrever na Unaca, 
temos cartão e documentos da administração, criamos e 
educamos os filhos com o produto destas lavras, agora 
sem mais nem menos correm-nos daqui como se 
fôssemos bandidos. Como vamos viver e sustentar os 
nossos filhos e netos?", questiona velha Isabel, uma das 
vítimas. 
O pessoal do Rio Seco e Mbondo Chapéu, avaliados 
em cerca de duas centenas, constituiu, em 2006, uma 
comissão que levou as preocupações do colectivo às 
administrações, ao GPL, ao MPLA, à Casa Militar da 
PR e a outras instituições, mas sem qualquer resultado 
até ao presente. 
Em finais de 2008, a mesma situação começou a ser 
vivida na Samba. Na altura, o administrador municipal, 
Pedro Fançony, falando para uma rádio da capital, dizia 
que apenas a administração tinha competência para 
retirar um cidadão de um dado espaço ou distribuir 
terrenos, pelo que a situação que estava a ser criada, 
por militares ultrapassava a administração, que devia 
recorrer às instâncias judiciais militares. 
Cambalacho administrativo. 
Depois deste pronunciamento, e talvez por causa da 
quadra festiva, a situação acalmou, para "rebentar" 
nesta semana. Os efectivos das FAA, supõe-se que 
sejam os mesmos ou da mesma unidade dos já citados, 
mudaram de estratégia e, para além de fardados e 
armados, invadiram a zona do Jacaré 11 acompanhados 
de um tractor que está a abrir ruas em plenas lavras e 
um topógrafo que faz as medições para a divisão de 
talhões. 
Os proprietários de terrenos naquela zona dizem que 
estão documentados há muito tempo. De acordo com 
os mesmos, falando à Ecclesia, os talhões estão a ser 
vendidos e o administrador comunal do Benfica está a 
passar os documentos. 
O administrador municipal da Samba disse desconhecer 
esta nova situação, mas um cidadão que contactou a 
administração referiu que um funcionário local, 
identificado como Congo, afirmou que o tractor é 
pertença da administração e terá sido alugado por 1.500 
dólares. Os cidadãos vão mais longe e afirmam que 
tudo está devidamente orquestrado entre. a 
administração e os militares invasores. 
Assim sendo, é caso para perguntar: terminada a guerra, 
esta é a nova função dos efectivos das forças armadas? 
Em que pé ficam, então, as promessas de desenvolvimento 
e modernização de Luanda? Em tempo 
de crise mundial e em que se pensa apostar na 
agricultura, essas lavras e hortas não seriam úteis à 
população, sobretudo a mais carente? 


