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Situação de distribuição de terras continua a ser um 
Dilema no seio das comunidades, tanto na capital do 
País, quanto no interior. Em Calumbo, município de 
Viana, Luanda, está a povoação da Kassaka, nas 
Proximidades das belas margens do rio Kwanza, onde 
Habitam mais de 600 famílias, maioritariamente camponeses 
Vindos do Leste e Centro do país, em busca de 
Melhores condições de segurança, durante a época de 
Guerra. 
Esta pequena povoação, encrostada numa elevação que 
Dá ao rio, está a ser fortemente cobiçada por um grupo 
De empresários que, sob pretexto de serem mandatários 
Do cidadão Fernando da Piedade (Nandó), actual 
Presidente da Assembleia Nacional, pretendem retirálos 
Para um lugar incerto, o que está a inquietar a 
População que já vive as piores agruras da vida, 
Caracterizada pela falta de emprego, pobreza e outras 
Condições vitais de que um cidadão precisa. 
Os alegados ou intrusos empresários aproveitam-se da 
Personalidade de Nandó, por possuir, nas mesmas 
Imediações, uma quinta onde estão em criação 
Plantações de espécies diversas e animais, há mais de 
Dez anos, altura em que lhe tinha sido cedido um 
Espaço por Francisco Afonso Neto (Chico Afonso), um 
Agricultor da região e possessor de 24hectares. 
Francisco Neto, ancião de 78 anos, nascido nesta 
Mesma localidade, em declarações prestadas recentemente 
A este jornal, mostrou-se preocupado com a 
Presença constante de indivíduos que dizem ser 
Enviados de Nandó para negociar uma parcela de terra, 
Que diz ser sua propriedade, herdada dos seus 
Ancestrais, mas, por motivos de guerra, deixou de 
Cultivar uma parte dela e cedeu a deslocados, para que 
Erguessem as suas habitações, provisoriamente. 
"Nasci cá e este terreno é meu. Depois das eleições de 
1992, houve guerra por motivos que todos 
Conhecemos. E em função disso, aqui nas redondezas 
Havia pessoas deslocadas do México, das Lundas, do 
Bié e Huambo. 
Como alguns dormiam ao relento, perto da quinta do 
Senhor Nandó, convidei-os a construir provisoriamente 
No meu terreno, até que algum dia arranjassem os seus 
Espaços, agradeceram o gesto e cá vieram", disse 
Inicialmente. 
Segundo o "velho", além de ser o proprietário do 
Terreno, detém, igualmente, um título de exploração de 
Terras, há 28, cedido gentilmente pelo Ministério da 
Agricultura, depois de reunir todos os requisitos que 
Dão direito à exploração do espaço. 
Dos seus 24 hectares, cedeu 10 a Nandó para explorar 



O título provisório, num acordo de cavalheiro, como ele 
Disse, mas, pela sua surpresa, actualmente aparecem 
Sempre cidadãos que pretendem negociar à força o 
Espaço que lhe resta, bem como outro onde está 
Erguida a aldeia dos deslocados. Inconformado com as 
Constantes inquietações, o homem resolveu contactar 
Com Fernando da Piedade, de quem disse ser amigo de 
Longa data, mas o "feed-back" tem estado a ser 
Inviabilizado por pessoas próximas a Nandó, o que, 
Segundo ele, tal barreira tem-lhe tirado o sono, porque 
Não sabe o que fazer numa altura em que as pressões 
Têm sido frequentes. No meio deste turbilhão, não 
Aparecem as mesmas pessoas, mas diferentes, com o 
Mesmo assunto, negociar. 
Já lhe dei 10 hectares, agora pretende mais o resto para 
Quê? Interroga-se Francisco Neto e mais adianta avança 
Pormenores, argumentando que não se sabe ao certo se 
É mesmo Fernando da Piedade que pretende o outro 
Terreno que ainda lhe resta, onde também as suas 
Culturas e área de transumância do gado que possui, 
Reiterando que a presença de supostos negociadores o 
Levam a reflectir que estará à beira de "um conto de 
Vigário". 
E mais: caso a situação se mantiver, o velho não lhe 
Restará nada senão envidar esforços para contactar, na 
Sede do partido, "o camarada Presidente José Eduardo 
Dos Santos, para resolver esta situação", porque as 
Portas das instituições a que já bateu, tais como o 
Gabinete do Aproveitamento do Desenvolvimento do 
Kikuxi (GADK), da Administração Municipal de Viana, 
Ministério da Agricultura e outros que não citou, onde 
Não obteve o apoio necessário para a resolução do 
Assunto. Durante a nossa estada nesta aldeia, cerca de 
Hora e meia, o ambiente era desolador do rosto de 
Muitas famílias, tal era a preocupação em não saber o 
Seu próxinl0 destino, ou seja, a incerteza tem criado 
Muitas insónias para quem já possui um tecto, nem que 
Não seja o ideal, mas o possível. É nesta senda que o 
Coordenador do bairro, Armando Ferramenta, está com 
As mãos atadas, porque, se eventualmente forem 
Enxotados do local, não tem a mínima onde vai morar. 
O mais caricato é que o Fundo de Apoio Social (FAS) 
Ergueu uma escola primária de raiz com quatro salas de 
Aulas, onde os petizes estudam. "Caso se consuma a 
Extinção da aldeia, não se sabe o que servirá a escola 
Que tanto dinheiro custou aos cofres do Governo", 
Deplorou Ti Chico Afonso, como é carinhosamente 
Chamado pelos seus mais próximos, antigo preso político 
Na cadeia de São Nicolau e oficial superior na reserva. 
Ele clama por uma intervenção de quem de direito. 


