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CARTA ABERTA 

A Sua Excelência Presidente da Republica, 
Engenheiro José Eduardo dos Santos. 
Exmo. Sr. Presidente muito me apraz 
endereçar esta missiva que não sendo este o 
meio apropriado é o que me resta para que 
lhe possa fazer chegar toda a minha 
indignação pela forma como e Engenheiro 
Isaac dos Anjos tem nestes quase dois anos 
de consulado governado ou melhor dito 
desgovernado a Província da Huíla. Que 
sendo juntamente com Benguela e Huambo 
das mais importantes e populosas do país é 
aquela que enos desenvolvimento tem 
demonstrado. 
Durante o tempo em referencia o Sr. 
Governador Isaac dos Anjos, mais não faz 
do que semear a discórdia e a intriga no seio 
do Comité Provincial do MPLA e do 
overnado da Província, desmotivando os 
seus quadros, neste particular a primeira 
medida que tomou foi nomear uma sua 
amante, sem competência e qualificações 
para o efeito para Directora Provincial da 
Industria, Geologia e Minas. 
O Nosso Grande MPLA, e muito bem, 
prometeu o rojecto de Um Milhão de casas 
durante este mandato e na província na 
Huíla o Sr. Isaac dos Anjos tem stado a 
inviabilizar projectos imobiliários, pois tem 
no seu Gabinete para homologação há mais 
de um ano 400 Processos de concepção de 
terrenos, os únicos que têm 
sido despachados são de amigos dele 
fundamentalmente estrangeiros. O Sr. Isaac 
dos Anjos chegou ao ponto de homologar a 
cedência de um terreno bem localizada na 
nova reserva fundiária com 280 hectares 
passado em nome do cidadão Isaac Maria 
dos Anjos, ou seja, homologou um extenso 
terreno em seu próprio nome, será isso 
correcto, Sr. Presidente. 
Para desprestígio do MPLA e do Governo, 
o Sr. Governador Isaac dos Anjos é 
habitualmente visto bêbado em público, 
vezes sem conta a dizer que foi dos 

primeiros jovens a ficarem ricos em Angola 
delapidando o erário público, chegando ao 
ridículo I de em plena mesa de um bar 
oferecer empreitadas de Obras do Programa 
de Investimentos Públicos a seus amigos em 
troca de comissões e outros favores. 
É um brutamontes, intratável, que só tem 
afundado a Província da Huíla, que esta cada 
vez pior a custa deste 51'. Isaac dos Anjos, 
que só tem cultivado impopularidade para 
ele e para a Nosso Grandioso MPLA. 
Ultin1amente mandou iniciar o processo de 
demolição de 3 Mil casas, sem que tenha 
criado o mínimo de condições para o 
realojamento dessas pobres almas, que são 
na sua maioria crianças. Mandou para o 
efeito montar um acampamento com pouco 
mais de 125 tentas para albergar os 
desalojados. Foi visto no sábado dia 6 no 
Bairro do Ferrovia a assistir as demolições 
de braços cruzados a rir da desgraça de 
milhares de amílias dizendo de boca cheia é 
assim mesmo lugar de p"**s, porcos e sujos 
não é na cidade é no mato, fora aqui. 
Milhares de desalojados invadiram escolas 
como a 1 º e Dezembro e 14 de Abril para 
ali se protegerem do frio, sol, chuva e da 
noite, desta forma outras tantas crianças 
estão em aulas. Lubango virou um caos. 
Numa recente entrevista a Rádio Huíla do 
Grupo Rádio Nacional de Angola, chegou a 
dizer que parte dos desalojados terão como 
tecto as bancadas do estádio Nacional da 
Tundavala na cidade do Lubango, 
construído por altura do Can 2010. 
Convidou igualmente por cinismo e num 
acta de falta de solidariedade institucional, 
os funcionários da Administração do 
Lubango a demitirem-se porque não dão 
celeridade aos processos de concessão de 
terrenos. 
Terá moral para isso um sujeito que não 
assina processos de concessão de, terrenos 
para fim imobiliários há mais de um ano e 
que trariam desenvolvimento para a 
Província, podendo alojar condignamente 
milhares’, de famílias. 
O Sr. Governador Isaac dos Anjos só dá 
prioridades aassuntos dos quais tire algum 
proveito, ou nada tem urgência nesta terra. 



Por favor Sr. Presidente reforme esse sujeito 
e nomeie para a Huíla alguém com 
competência e visão para o desenvolvimento 
da Província e que não desaponte o 
generoso povo desta maravilhosa terra que 
esteve sempre com o no Grande MPLA. 
VIVA o camarada Presidente Viva a MPLA. 
Abaixo o Isaac dos Anjos Carlos Henriques 
dos Santos Pereira Militante do MPLA. 
 
 


