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Moradores da Samba, nas cercanias 
de uma oficina detida pela 
“Organizações Cosal”, 
empresa que, em 
Angola, representa os automóveis da 
marca Hyundai, 
acusam esta mesma companhia de 
estar a violar os 
seus direitos. Apontam, como exemplo, 
o facto de tal 
denominação empresarial não respeitar 
a vizinhança ao 
ponto de ter aberto um portão para a 
saída de viaturas 
que vai dar, obrigatoriamente, no 
quintal de um antigo 
morador da zona. 
A vítima, assim apresentada pelos 
moradores que 
contactaram 
a redacção deste semanário, 
chama-se 
Laurindo Pascoal e ali reside desde a 
década de 80, 
muito antes de a Organizações 
Cosal terem, ali, aberto 
as suas oficinas onde repara as 
viaturas que representa 
em Angola. 
Essa postura da empresa abriu, diga-
se, as hostilidades 
hoje persistentes com os seus vizinhos 
que reclamam da 
titularidade 
do espaço em questão e, também, do 
facto 
de viverem, 
aí, há mais tempo que a empresa. Uma 
das 
afectadas, 
Ruth Florindo, filha do proprietário 
da residência invadida, 
garante que os populares estão unidos 
e que, por 
isso, tudo farão 
“em defesa da nossa casa e do 
quintal”. 
Para mostrar que têm a razão, os 
moradores recorrem 

à história. Contam que, quando as 
primeiras pessoas 
começaram 
a habitar a zona, sendo Laurindo 
Pascoal 
dos mais antigos, havia apenas uma 
representação 
da ora 
falida Indústria 
Fosforeira de Angola (IFA). 
Só muito tempo depois, disseram, 
surgiu a Cosal, o nome 
pelo qual atende a representante 
angolana da Hyundai. 
Para começar, esta empresa comprou 
algumas casas e, 
com isso, expandiu-se como procura, 
agora, fazer: para 
lá dos seus limites. 
Conta-se, ademais, o episódio 
de “um vizinho” que 
beneficiou 
de uma parte do terreno, cedida pelo 
senhor 
Laurindo, mas que, tempos depois, 
vendeu 
a sua casa 
à concessionária. A partir daí, a 
empresa foi crescendo 
até que, nos dias de hoje, assume a 
sua tendência 
expansionista. 
De noite para o dia, isto no passado 
mês de Agosto, os 
moradores 
acordaram com um portão novo, 
erguido 
pela empresa, 
pelo qual devem sair as viaturas ali 
reparadas. 
“Nós reivindicamos, 
exigindo que se removesse o 
mesmo portão, pelo facto de o mesmo 
estar dentro do 
nosso quintal”, contou 
Ruth Pascoal. 
Nasceu, então, uma briga entra a 
família de Laurindo 
Pascoal e a Cosal, bem como nela se 
envolveram, ainda, 
demais 
moradores solidários com os vizinhos. 
Mesmo 
recorrendo à administração do 
município, as coisas não 



tendem a andar, simplesmente porque 
a direcção 
da 
empresa recusa-se a fazer-se presente 
nas convocatórias 
que lhes são direccionadas. 
“Certo dia”, contou Ruth, “os fiscais 
cansados da situação 
deslocaram-se ao local, de modo a 
averiguarem 
a usurpação 
do espaço, com os seus próprios olhos 
e 
deram razão ao proprietário da casa”. 
Mas um tempo depois, a família 
encontrou um anúncio 
com o timbre do Governo Provincial 
de Luanda (GPL) 
na parede 
do quintal. Neste dia deslocaram- 
se, outra 
vez, à fiscalização 
municipal da Samba para se certificar 
de que a o documento 
tinha sido feito por alguém 
afecto ao departamento que fiscaliza as 
obras daquele 
Município. 
Na ocasião foi-lhes dito que tanto a 
escrita, como a tinta, 
não pertenciam à administração. 
Mas foi sol de pouca 
dura. Afinal, “tempos depois recebemos 
uma notificação”. 
Era, então, 
rubricada pela senhora Tânia, 
identificada 
como chefe da fiscalização no 
município da Samba. 
Segundo a mesma, não era a Cosal 
que tinha aberto, 
irregularmente, o portão no quintal do 
senhor Laurinho. 
Era, na visão da senhora, o quintal da 
família que estava 
a fechar “uma rua” que dava acesso ao 
portão da Cosal. 
“Respondemos que temos 
testemunhas, que existem 
pessoas 
que venderam as suas casas à 
Hyundai”. 
Estas testemunhas apareceram 
e, ainda por cima, confirmaram 

a versão de que nem a parte do terreno 
pertencia 
à Hyunday, nem o quintal de Laurindo 
Pascoal fechava 
qualquer rua. 
Ruth, filha do dono da casa, conta que, 
na verdade, a 
querela 
já vem do ano passado, desde que a 
empresa 
passou a ser representada 
por um senhor conhecido 
como Paulo Alves, que se diz 
intermediário entre a Cosal 
e os populares predispostos a vender 
as suas residências. 
“Obrigados” a vender 
Érica Pascoal, irmã de Ruth, 
queixou-se de que, no 
fundo, os moradores são obrigados 
a vender as casas à 
empresa. 
Quando compra uma casa, 
segundo ela, ergue 
logo um muro alto, criando problemas 
de habitabilidade 
aos vizinhos que, sem alternativa, são 
forçados 
a vender 
as suas casas também. 
“Fecham até os becos de acesso às 
casas. Eles te metem 
dentro do quintal da empresa, é o 
mesmo que querem 
fazer connosco, 
para ver se lhes vendemos 
a nossa casa”, 
desabafou. 
Desesperada, a família já escreveu 
para o Governo Provincial 
de Luanda e para o administrador do 
Município 
da Samba. “No GPL levamos fotos 
da casa e dos dois 
anexos. Mandaram deixar, dizendo que 
nos voltariam 
a contactar, assim 
que fosse necessário. Ainda 
aguardamos 
o parecer deles sobre esta situação”. 
Érica diz ainda que várias foram as 
vezes que tentaram 
contactar o administrador municipal 
da Samba, mas 
sem sucesso. 



As demarches junto da administração 
não 
têm surtido os efeitos desejados. 
Consta, no entanto, que 
o administrador municipal já se terá 
deslocado ao “local 
do crime” para averiguar 
o caso, mas não encontrou o 
queixoso, Sr. Laurindo Pascoal, 
proprietário do quintal 
e de um dos anexos em litígio. Esta 
família confronta-se, 
agora, 
com a ameaça da Cosal de partir o 
anexo, sem 
o prévio consentimento ou, ao menos, 
uma negociação 
prévia com o dono da casa. 
Infelizmente, a população está 
espantada com o facto 
de o administrador ter-se deslocado ao 
local, pedindo 
os documentos 
da casa solicitação que lhe foi negada 
porque na altura estava apenas o filho 
do proprietário, 
que disse desconhecer 
o paradeiro dos documentos. 
Eles 
não gostaram da atitude 
do gestor comunitário sobretudo 
por deixar, na visão dos moradores, 
escapar um 
alinhamento 
com os prevaricadores. 
As mesmas fontes avançam que, dias 
depois, foi enviado 
um mandato de demolições. A 
população revoltou-se, 
tendo resultado numa briga com 
algumas 
entidades 
enviadas pela empresa para demolir e 
os moradores. 
Por 
isso, os munícipes apelam a quem de 
direito no sentido 
de ajudarem na resolução 
deste problema. 
Conceição Matraia, moradora 
da zona desde 1988, 
recorda que, quando chegou naquela 
área, “quase que 
não vivia ninguém. 
Era um espaço totalmente 

verde, 
mas já lá se encontrava 
o senhor Laurindo. Por isso, 
não entende como é que esta empresa 
tudo está a fazer 
para o mesmo perder um espaço, onde 
reside há mais 
de uma década. “A Polícia veio aqui, 
dizendo que nós 
temos ordens superiores, 
para demolir esta casa e que 
não queriam saber mais nada”. 
Matraia frisou, ainda, que “eles só 
começaram a recuar, 
assim que nós começamos a ligar para 
os órgãos de 
informação”. 
A nossa reportagem tentou contactar a 
direcção da 
Hiunday 
no terreno, sem sucesso. Os esforços 
para 
ouvir alguém afecto à empresa no 
sentido de colher a sua 
versão dos acontecimentos 
saíram gorados. Entretanto, 
os chefes da segurança privada da 
oficina disseram que 
“a pessoa indicada para falar sobre o 
assunto encontra- 
-se fora da cidade capital”. No ar ficou 
a promessa de 
que quando 
for possível a Hiunday se pronunciará 
sobre 
mais este conflito de terras, neste caso 
na Samba, onde a 
poderosa empresa 
quer vergar a todo custo os moradores 
aos seus caprichos 
expansionistas. 
Neste jogo de empurra não é tudo. 
Chegados à fiscalização, 
a chefe da secção da Samba 
encontrava-se ausente, 
pelo que, o seu ajunto, o jurista Mário, 
não se mostrou 
disponível à fala, após a sugestão da 
secretária 
da chefe, 
como pessoa competente 
para, eventualmente, tratar 
do “dossier”. Debalde! O jurista afirmou 
que “existem 



assuntos que vão directamente à chefe 
de secção de 
fiscalização 
e não está autorizado a fazer 
qualquer 
comentário sobre este assunto”. 


