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No município de Viana, encontramos a senhora 
Inocência. Moradora do projecto Morar, ela supõe que 
Este município é o que mais pedidos deve ter feito, 
Atendendo o número de pessoas que pernoitava 
Defronte à Administração. 
«Viana possuí uma vasta reserva fundiária, o que terá 
Atraído as pessoas e é também o município que mais 
Desordem apresentou no atendimento às populações», 
Frisou, ao acrescentar que não conseguiu, contudo, «dar 
Entrada ao meu processo, mesmo depois de ter pago no 
Banco». «O que quero agora é apenas o meu dinheiro de volta 
ou que, pelo menos, recebam o processo, P9rque ainda 
hoje vi pessoas a entregarem as fichas do banco», 
manifestou. Cristina Veríssimo, moradora do bairro Dimuca, 
algures ao município do Sambizanga, foi até Viana na 
esperança de conseguir, por esta iniciativa 
governamental, um terreno. 
«Tenho 35 anos de idade, casada e mãe de seis filhos. 
Vivo numa casa de renda há nove anos», explicou 
Cristina, cujo marido é motorista e aufere um salário 106 
insuficiente para comprar terreno, segundo ela, normalmente 
vendido a seis ou 10 mil Dólares». 
«Fiz tudo durante duas semanas, mas nem no esquema 
consegui, porque o que mais preciso é ter a minha casa 
própria». Margarida Venâncio, 30 anos, ex-moradora do bairro 
Iraque, que viveu muito recentemente o triste episódio 
das demolições que deixaram até ao momento muitas 
famílias ao relento, também optou por remeter 
solicitação de terreno. 
«Vivia no Iraque, onde perdi a casa que tinha acabado 
de construir por esforço próprio. O meu marido não 
tem emprego, faz biscates uma vez a outra». Foi pelos 
favores de uma funcionária da Administração que 
Margarida conseguiu dar entrada do seu processo e a 
nota de pagamento do banco». 
«Espero que tudo corra bem, porque temos estado a 
pernoitar no quintal de uma irmã». 
Sebastião Miguel Luís, de 39 funcionário público, pai de 
três filhos é de opinião que se abrisse uma excepção, 
para as pessoas na condição dele. 
«Gostaria que o Governo abrisse uma excepção, para 
os que trabalham, porque não vamos todos abandonar 
os locais de trabalho, para aguentar a bicha durante 
uma semana», sugeriu. 
Nataniel de Oliveira Guilherme Narciso, administrador 
do município de Cazenga, contactado a propósito desta 
aflição dos populares, afirmou que a paralisação do 
processo surgiu de uma orientação da governadora 
provincial de Luanda, Francisca do Espírito Santo. 
«Nós inscrevemos 229 processos que pagaram e deram 



entrada formal dos seus processos. Dois mil e 800 
receberam fichas e não foram a tempo de reunir os 
requisitos. Neste momento esperam dar entrada dos 
seus processos, tão logo se reinicie o processo», 
esclareceu o administrador do Cazenga. 
Os interessados pagaram o equivalente a mil e 500 
kwanzas, para os emolumentos de legalização dos seus 
respectivos processos, sendo por dia atendidas 100 
pessoas. Tany Narciso, foi peremptório ao assegurar que o 
Cazenga não possui reservas fundiárias capazes de 
satisfazer a demanda, pelo que os processos que ali 
deram entrada, serão encaminhados para outros municípios. 
Neste momento o sector responsável pelo tratamento e 
selecção dos processos, trabalha na informatização e 
identificação dos potenciais beneficiários, porque já 
foram detectados processos de pessoas que já possuíam 
casa própria. 
De acordo com o administrador do Cazenga, pessoas 
nesta condição, não podem beneficiar deste programa 
do Governo, pois, «o programa é para atender aqueles 
que, na verdade, vivem em arrendamento ou acomodados 
em casa de familiares, concluiu. 


