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Quarenta e nove casas serão demolidas, a partir deste 
Sábado, pelo Gabinete de Reconstrução Nacional para 
Permitir a ampliação o da Avenida Hoji-ya-Henda, no 
Município do Cazenga. 
No entanto, os moradores reclamaram por terem sido 
Avisados tarde. "Os senhores apareceram aqui na 
Segunda-feira, numeraram as casas e, como só 
Encontraram crianças, pediram - nas que avisassem as 
Suas mães para se prepararem porque sábado virão 
Demolir as residências", explicou Constância Neto, 
Moradora do Cazenga há mais de 30 anos. 
A última quinta - feira foi um marco triste na história 
Deste município e a Avenida Hoji-ya-Henda ficou quase 
deserta. Entre os munícipes insta10u -se um clima de 
agitação e insegurança. Enquanto uns procuravam 
conformar-se com a situação, preparando os seus 
haveres para serem transferidos, outros organizaram-se 
em grupos para fazerem um cordão a fim de evitar que 
as suas residências sejam demolidas amanhã. 
Constância Neto diz que fará de tudo para impedir que 
a sua habitação seja deitada abaixo em troca de outra 
no Zango 4, por ter constatado que as casas que lhes 
serão atribuídas não possuem condições. "O meu pai 
está com tensão alta desde que tomou conhecimento 
que a nossa residência será partida e passa a noite toda 
a rebolar na cama, só de pensar no fim que será dado a 
este bem que tanto lutou para adquirir" , reclamou. 
Ao ouvir a voz da sua filha a prestar declarações a este 
semanário, Amadeu José Neto, de 66 anos, saiu à rua 
marcando passos lentos para acompanhar a entrevista e 
passado alguns minutos não pôde conter as emoções e 
pôs-se a chorar. A tristeza e a dor impediam-no de 
expressar a fúria que sentia. "Pai, não chora e entra lá 
dentro", apelou Constância Neto, recordando de 
seguida que "o Presidente da República disse num 
comercio que houve aqui que vão reabilitar o Cazenga 
sem desalojar o povo e agora vamos assistindo uma 
coisa dessa, já não sabemos em quem acreditar". 
Por outro lado, os munícipes defendem que por terem 
adquirido as habitações deixadas pelas autoridades 
coloniais às mãos do Estado, mereciam que o Governo 
procurasse ter mais consideração no momento em que 
estiver a desalojá-los. "É preciso termos em atenção 
que esta zona aqui é urbanizada e as nossas residências 
podem ser consideradas como sendo património 
cultural, por terem sido construídas pelo colono, 
embora tenha sofrido algumas alterações", lembrou 
Etianete João, 2S anos. 
À semelhança do que acontece em outras partes da 
cidade, a maior parte dos proprietários das habitações 



alteraram-nas, edificando no quintal anexos de um 
quarto e sala, para acolherem os seus filhos que 
constituíram famílias e não têm casa própria. 
A jovem Etianete João é um dos exemplos dessas 
famílias por viver numa casa repartida em duas. No 
quintal construíram um anexo onde vive o seu cunhado 
e "a esposa. "Os senhores que apareceram aqui na 
segunda-feira deram-nos a ficha para preencher, nos 
fotografaram e garantiram-nos que darão uma casa a 
cada uma das famílias", frisou. 
Etianete João manifestou-se conformada com a 
situação, mas preocupada por não saber como fará para 
conseguir dar continuidade aos estudos, visto que 
frequenta o ensino geral na no período nocturno na 
escola Ngola Kiluanji que dista pelo menos dez 
quilómetros de distância da sua residência. "Acho que o 
Governo devia planear melhor esse desalojamento 
porque de certeza terei de anular o ano porque não 
conseguirei me deslocar todos os dias de noite do 
Zango 4 para a escola e vice-versa", explicou." 
Já a cidadã Conceição Bernardo, 55 anos, defende que 
os técnicos do GRN deveriam anunciar com mais 
antecedência o processo de desalojamento para que a 
população pudesse retirar os seus haveres e alguns 
materiais que poderão ser utilizados no Zango. 
"As minhas coisas já estão todas arrumadas e prontas 
para serem removidas. A única coisa que eu quis é que 
o Governo nos desse mais tempo para retirarmos os 
telhados e os ferros para alargarmos as nossas novas 
casas", frisou, acrescentando que "como o meu estado 
de saúde já não me permite trabalhar, gostaria de usar 
esses materiais para fazer uma nova barraca em frente a 
minha nova casa, mas o tempo não permitirá". 
Comerciantes em apuros 
O comerciante Francisco José, 28 anos, proletário de 
uma loja de venda de lubrificante, diz que não sabe se 
vai transferir o seu estabelecimento para o Zango ou se 
vai procurar outro local. "Ainda não sei o que vou fazer 
porque arrendei este espaço onde pago 100 dólares por 
mês, porque está defronte a estrada, os mecânicos da 
zona procuram os meus produtos e lá a coisa será 
diferente. Não estará defronte a estrada e nem sequer 
haverá mecânicos nos primeiros anos", receou. 
Após a remoção dos seus produtos daquele local, 
Francisco José, terá de guardá-los em sua casa por não 
possuir dinheiro suficiente para arrendar um novo 
estabelecimento. "Para alugar uma cantina é preciso ter 
dinheiro para pagar adiantadamente um ano ou seis 
meses e eu como não tenho esse dinheiro, terei de 
guardar os materiais em minha casa até reunir 
condições para recomeçar do zero", lamentou. 
Desde que a empreiteira portuguesa Teixeira Duarte 
começou a fazer as obras de reabilitação da via, o negócio 
de Francisco José baixou drasticamente, ao ponto 
de estar a seis meses sem vender mais de 20 litros de 



óleo demotor. 
A "Moambeiras" Etianete João diz que ainda não sabe 
que a estratégia terá de montar para comercializar a 
roupa que o seu esposo envia do Brasil. "Vendo o 
vestuário aqui na minha porta, mas com essa mudança 
repentina não sei se continuarei com este negócio ou 
apostarei em outros", lamentou. 
A negociante diz que desenvolve esta actividade com o 
seu esposo que neste momento está no Brasil à procura 
de mercadoria. Ao lado da residência da interlocutora 
existia uma farmácia que foi esvaziada na terça-feira, 
logo após o proprietário ter tomado conhecimento do 
plano do Gabinete de Reconstrução Nacional. 
O contrário aconteceu com o proprietário de uma 
agência de venda de te1emóve1 que não tomou 
conhecimento atempadamente e até no final de quinta - 
feira se encontrava no exterior do país. 


