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O arranque das obras de um hotel e shopping nas 
instalações onde durante largos anos funcionou a 
antiga escola político-militar «Comandante Gika» 
poderá tardar a acontecer, caso os principais 
interessados no projecto não intervenham no processo 
de realojamento dos cidadãos que ali fizeram morada, 
sobretudo oficiais do Exército que leccionaram na exinstituição 
de ensino castrense. 
Por se tratar de oficiais e únicos que habitam nas residências 
existentes na antiga escola, estes indivíduos 
pretendiam ter um tratamento «especial», diferente dos 
outros moradores, constituídos maioritariamente por 
deslocados de guerra. Porém, além de não terem 
merecido um tratamento diferenciado, os cidadãos em 
causa ficaram ainda desprovidos das residências 
atribuídas inicialmente no projecto habitacional do 
Panguila e correm sérios riscos de ver as residências do 
«Nova Vida» em mãos alheias. 
Uma das principais razões do constrangimento prendesse 
com o facto de o próprio Estado-Maior General e o 
Ministério da Defesa estarem agora à margem do 
referidq processo, depois de terem jogado um papel 
preponderante no passado. Havia garantia destas duas 
instituições de que o direito destes quadros das Forças 
Armadas seria salvaguardado, por intermédio de 
contactos feitos com os generais Mário Lopes Texeira 
«Manino», então director da escola Comandante Gika, 
José João Afonso «Mayunga», conselheiro do ministro 
da Defesa, e o tenente-general «Couceiro», ex-chefe 
adjunto da Divisão de Ensino do Estado-Maior General, 
agora investido como chefe do gabinete de 
Intercâmbio Internacional do Estado-Maior. 
Terá sido com base nos contactos mencionados que, a 
dado momento, Kundi Paihama, ministro da Defesa, 
enviara ao seu homólogo das Obras Públicas, Higino 
Carneiro, uma relação contendo os nomes dos 
efectivos que habitavam no Gika. Naquela altura 
figuravam entre os primeiros beneficiários, mas a 
posição inverteuse, estando os mesmos agora numa 
posição desfavorável. Acreditam eles que estejam a ser 
vítimas de algum grupo estacionado no Estado-Maior 
General, composto por oficiais que propositadamente 
abandonaram o processo para tirar dividendos pessoais. 
Segundo informações chegadas ao Semanário Angolense, 
entre os pretendentes das moradias do «Nova Vida» 
consta um grupo de 48 militares, nomeadamente três 
brigadeiros, 11 coronéis, oito tenentes-coronéis, 15 
majores, quatro capitães e um superintendente da 
Polícia Nacional. Essa relação foi enviada por uma 



comissão de moradores, integrada pelos cidadãos 
Baptista, Luís e Gâmboa, mencionados como oficiais 
na reserva, mas desconfiase seriamente que nem todos 
os citados sejam moradores da antiga escola das 
FAPLA e muito menos efectivos das FAA, de acordo 
com fontes deste jornal. 
«Muitas destas pessoas, cujos nomes foram enviados 
como militares, nunca forpm tropas e nem devem estar 
registadas nos processos das extintas FAPLA ou das 
FAA. São sobrinhos, irmãos e filhos», desabafou um 
dos injustiçados, adiantando que foram critérios como 
estes que determinaram a ida de muitas pessoas ao 
Panguila, mesmo não sendo moradores do Gika. 
Os critérios de atribuição de casas no Panguila terão 
sido nebulosos, ao ponto de muitos dos que receberam 
as residências nesta área, a norte de Luanda, terem 
regressado às antigas moradias. As casas atribuídas 
neste «condomínio» acabaram e algumas pessoas, 
segundo informações não confirmadas, correm o risco 
de ser íntegradas no lote dos sinistrados pelas últimas 
enxurradas que se abateram sobre Luanda. 
Consta que os três membros da comissão de moradores, 
que nunca chegaram a ser eleito pelos 
representados, estejam a agir em conformidade com os 
seus interesses particulares, dando primazia a 
indivíduos das suas regiões de origem, concretamente 
da província do Moxico, em detrimento de outros 
cidadãos. Por outro lado, há quem diga que 
miraculosamente podem aparecer chaves para quem 
tiver em mãos qualquer coisa como três mil dólares e 
ter acesso a uma residência para morar no Panguila. 


