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O Estado-maior do Exército associou-se ao 
desafio do Executivo, na área da Construção, com 
a constituição de uma cooperativa de âmbito 
nacional, denominada Pérola Verde, cujo projecto 
predispõe-se edificar por todo país quinhentas mil 
casas até 2017.  
O primeiro passo em direcção a este objectivo 
aconteceu na semana passada no Kuanza – Sul, 
província que acolheu a apresentação e a entrega 
das seis primeiras casas sociais de 100 metros 
quadrados, erguidas num espaço de 380 hectares 
e orçadas no valor de 60 mil dólares.  
Para o Kuanza Sul, a cooperativa consignou a 
construção de 5 mil casas económicas, médias e 
de alta renda, a serem erguidas em toda a sua 
extensão. De acordo com as informações 
apuradas durante a cerimónia, os sócios da 
cooperativa só começam a ser descontados nos 
salários se já estiverem na posse da casa num 
valor a que não é incorporado taxa de juro. Mas 
primeiro terão que se associar ao projecto 
pagando a jóia de 150 mil Kzs.  
De modo global, a cooperativa de projecta 
construir quinhentas mil casas por todo o país, 
urna fatia que leva a afirmar -se como «um dos 
parceiros mais privilegiados do Executivo na 
consecução deste objectivo».  
Para a materialização deste ambicioso projecto, os 
seus responsáveis contam com o Poio institucional 
do Executivo que se compromete em ceder 
espaços em todas as reservas do Estado.  
Os promotores da iniciativa garantem igualmente 
que o projecto não está aberto somente aos 
efectivos das FAA, mas a todos os funcionários 
públicos e privados interessados no projecto.  
A cooperativa Pérola Verde surge em resposta às 
várias solicitações dos efectivos das Forças 
Armadas Angolanas, facto que determinou criar-se 
uma comissão que trabalhou junto dos vários 
organismos do Executivo e culminou com a 
constituição da cooperativa Pérola Verde.  
Metade das casas que a cooperativa propõe 
construir serão de baixa renda, as restantes estão 
repartidas entre médias e alta renda, segundo o 
vice-presidente da cooperativa, o major Paulino 
Pinheiro, que falava durante a apresentação 
pública do projecto.  
A construção de casas de média e alta renda 
deverá acontecer apenas quando as 18 províncias 
do país estiverem consolidadas com as casas 
económicas, tendo em conta que o projecto é 
eminentemente social, consignado no Programa 

Nacional de Habitação. Na sequência da 
expansão do projecto no Dia do Exército a 
celebrar-se a 17 de Dezembro, serão 
apresentadas mais 70 casas nas províncias G do 
Huambo, Kuando-Kubango e Luanda, com três 
pólos de casas de baixa renda. O major Paulino 
Pinheiro tranquiliza os cinco mil sócios, garantindo 
que em todas as províncias os espaços onde 
serão erguidos os fogos já foram cedidos pelos 
respectivos governos provinciais. A apresentação 
das casas no Kwanza-Sul contou com a presença 
da ex-vice-governadora para a área social 
Fernanda Cabral, que agradeceu a escolha da 
província para o arranque de projecto destinado 
aos efectivos das FAA que contribuíram imenso 
para a independência de Angola. “ Acho que é o 
momento oportuno para que possam ter 
dignidade, terem urna residência que possa 
dignificar o esforço efectuado ao longo destes 
anos todos para que Angola alcançasse a paz”, 
disse Fernanda Cabral.  
O Presidente do Conselho de Administração da 
Tamar, Celeste de Brito, a gestora da cooperativa, 
explicou que a intenção da sua empresa vem em 
resposta ao desafio do Executivo em construir um 
milhão de casas, procurando conferir dignidade a 
todos os soldados que tanto lutaram para a 
independência e a preservação da soberania.  
“A nossa intenção não é construirmos urna vila 
para militares, porque hoje já não estamos em 
guerra, por isso devemos integrar outras franjas da 
sociedade”, explicou a responsável da Tamar, 
quando anunciava a extensão do projecto 
habitacional a pessoas de todos os extractos 
sociais.  
Emoções  
As lágrimas de emoção apossaram-se do primeiro 
contemplado com uma casa do projecto, o oficial 
do Exército, tenente José Castilho Capina, que 
ingressou nas Forças Armadas no ano de 1976, no 
tempo das extintas Forças Armadas Populares de 
Libertação de Angola.  
O tenente Capina até à entrega da casa, não sabia 
que seria contemplado iria ser contemplado com 
uma residência, apesar de ser um dos filiados. Por 
isso, não resistiu a surpresa e não susteve as 
lágrimas de emoção. Até ao momento em que foi 
contemplado, o tenente Capina disse que vivia 
numa casa cujas condições são precárias. Por 
esta razão, agora atribui elevada importância e 
credibilidade sobre a viabilidade deste projecto.  
“Parece mentira, não esperava.  
Recordo que quando o General Lúcio do Amaral 
passou pela nossa unidade, anunciou o projecto, 
muito de nós estávamos a ignorar, não 
pensávamos que seria realidade”, rematou o feliz 
contemplado. 


