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O governador da província, da Isaac dos i, apelidos pelos 
os huilanos como o anjo do Diabo “devido a s Diabo”, 
devido a sua veia demolidora, disse em declarações a 
rádio Ecclesia que, para este ano, as demolições já não 
vão prosseguir, porque as que tinham que ter lugar já 
foram efectivadas. “Terminamos o trabalho que tínhamos 
a efectuar ao longo dos caminhos de ferro, isto quer 
dizer que para além do Lubango tínhamos que proceder 
demolições no Tchipungo e Matãla, o trabalho foi 
concluído durante o mês de Agosto e, agora, no final 
do de Setembro, conforme anunciado Março deste ano, 
procedemos as demolições ao longo do rio Mucussi, no 
centro da cidade do Lubango, por isso, para este ano não 
há mais demolições”, prometeu. Isaac dos Anjos reconheceu 
que as demolições devem ser preparadas antes. 
“Temos que preparar pnmelto condições, fazermos 
novos levantamentos e, só depois disso, é que se poderá 
eventualmente poderá se proceder demolições em 2011” 
– 
reconheceu. 
Recentemente, o Sindicato dos professores de Lubango 
e a CSlLA realizaram uma manifestação em massa, 
empunhando cartazes em que exigem o pagamento dos 
dois meses de salários em atraso e a exoneração do governador. 
Sobre este assunto, o governador Isaac Maria dos 
Anjos disse à Ecclésia que a ralação entre Simprof e 
CGSlLA e executivo da Huila não é das melhores, reconhecendo 
que “há efectivamente um atraso salarial”. 
O governador considerou que a manifestação dos professores 
foi pacífica, pese embora terem proferido palavras 
insultuosas contra si. “Nos termos do que a lei prevê 
nós autorizamos a manifestação e criamos as condições 
para se evitarem distúrbios públicos, e, portanto, neste 
ponto de vista podemos considerar que a manifestação 
foi pacífica. Agora, no de curso desta foram proferidas 
palavras insultuosas contra a figura do governador e é 
por isso que nós publicamos uma nota exigindo da parte 
dos promotores o pedido de desculpas públicas” – 
explicou 
Isaac dos Anjos.” 


