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Depois das demolições no Lubango, o 
Governo anunciou, recentemente, a 
destruição das residências construídas ao 
longo do ramal dos Caminhos-de-Ferro de 
Moçâmedes, nos municípios de Kipungo e 
Matala, província da Huíla. Assim, pelo 
menos 800 famílias serão realojadas em 
tendas, por ordem de um 
Executivo que só existe graças à confiança 
d3 maioria   dos autóctones nas eleições 
legislativas de Setembro de 
2008. 
Além de tendas, os próximos desalojados da 
província da Huíla (Matala e Kipungo) 
receberão, como indemnização, uma parcela 
de terra, onde será construído um posto 
médico; estas foram as promessas 
governamentais. Ficou por se informar aos 
populares sobre a edificação de outras infra-
estruturas. 
A entrega de tenda e terreno para cada um 
dos autóctones depreende que o Governo 
Central ou Local descarta a possibilidade de 
construir residências, por estar indiferente 
com o sofrimento do angolano. 
Todos estão conscientes da importância dos 
Caminhosde- ferro de Moçâmedes, mas 
nada está acima da dignidade humana. As 
demolições, nalguns bairros do Lubango 
onde mais de 3 mil famílias foram 
desalojadas,  representam violação dos 
direitos humanos, e isto não se perdoa com 
simples pedido de desculpas. 
O ministro da Administração do Território, 
Bornito de Sousa, foi o portador da 
mensagem do Governo do 
MPLA, chefiado por José Eduardo dos 
Santos. A súplica dos camaradas foi tida 
cínica, em virtude, em Luanda e noutras 
partes do território Nacional, terem 
ocorrido demolições atípicas, sem sair uma 
entidade para explicar as suas causas. 
No município do Kilamba Kiaxi, foram 
destruídos os bairros Lixeira, lraque, 
Mbondo Chapéu e outros. Os respectivos 
tinham sido construídos a mais de 30 
metros de auto-estradas e estavam distantes 
de quaisquer fronteiras terrestres, de 

aeroportos e de instalações militares. 
Nenhum deles foi erguido sobre uma 
conduta de água, electricidade, 
telecomunicações, petróleo e gás. A 
administração teve o conhecimento do 
surgimento daquelas vereações; o Mbondo 
Chapéu foi construído sob orientação da 
Edurb e do executivo municipal. Só para 
recordar ao ministro da Administração do 
Território, as máquinas demolidoras foram 
escoltadas por militares das Forças Armadas 
Angolanas (FAA); naquela altura, Kundi 
Pahama desmentiu a participação de tropas, 
mas a verdade veio ao de cima. Respeitem 
os angolanos, porque senão pagarão em 
2012. 

 

 


