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Encetada por arquitectos e especialistas em questões 
ambientais, a cruzada contra a ocupação anárquica dos 
terrenos da Cabaia, município do Lobito, acabou diluída 
nos intentos do Grupo Empresarial AAA, a entidade que 
se propõe erguer no local um luxuoso condomínio, até 
bem pouco tempo preso na irreverência de camponeses 
que lá se encontravam em actividade de subsistência. 
O designado “terreno aluvião”, propício para a agricultura, 
dará, assim, lugar ao recém-apresentado projecto 
milionário da seguradora em causa, apesar dos vários 
apelos feitos por segmentos da sociedade civil, preocupados 
com a substituição de espaços verdes por toneladas de 
betão e aço. 
A primeira investida da AAA, que levou à Cabaia máquinas 
para a limpeza do espaço, foi abortada pelos inconformados 
camponeses, antigos trabalhadores da falida 
Açucareira 10 de Maio, que receberam as parcelas de 
terras, como recompensa ao desemprego. 
A resistência, tal como noticiou o A Capital na devida 
altura, gerou alguma onda de violência. Coincidência ou 
não, estes homens do campo receberiam, poucos meses 
depois, uma visita de deputados do MPLA pelo círculo 
de Benguela, portadores de urna mensagem direccionada 
à calma. 
Está visto, pois, que não há resistência nenhuma, ainda 
que acompanhada por súplicas de técnicos, que trave 
intentos de poderosos grupos económicos. Algumas 
indemnizações, segundo consta muito longe do valor dos 
terrenos, foram suficientes para a abertura do caminho, 
que se esperava acontecer muito antes. 
Seja como for, até porque “antes tarde do que nunca”, está 
a nascer o condomínio que implicará a troca das terras 
próprias para a agricultura, as chamadas “terras aluvião”, 
formadas pelo rio Catumbela. 
Fonte conhecedora da realidade confidenciou que os trabalhos 
preliminares prevêem o deslocamento de milhares 
de toneladas de areia, sendo certo que serão feitos aterros. 
“Será colocada terra compatível a construções”, explicou 
a fonte deste semanário, uma das vozes que criticam o 
fenómeno ocupação anárquica de espaços verdes, no perímetro 
agrícola da Catumbela. 
A área, da Cabaia à conhecida Praia Bebé, é superior, a 
título de exemplo, a que se pretende urbanizar na baía do 
Santo António, com quase seiscentos mil hectares. Um 
professor universitário, também ele estupefacto face à situação, 
disse que o projecto da AAA atropela normas que 
regem as Reservas Agrícola Nacional (RAN) e Ecológica 
Nacional (REN). 



“Hoje, o betão está a sobrepor-se aos espaços verdes, que 
são considerados pulmões verdes das cidades”, sintetizou. 
Ainda assim, o governador de Benguela, general Armando 
da Cruz Neto, diz que não vê polémica nenhuma neste 
caso, preferindo valorizar a criação de dez mil novos 
postos de trabalho. 
“Se criar empregos significa polémica, então, não sei o 
que dizem, frisou o governante, que respondia a uma pergunta 
colocada por um jornalista, que captou algumas 
das contribuições inscritas, na vã cruzada contra a ocupação 
anárquica de espaços verdes. 


