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Os gritos lancinantes de homens e mulheres, o choro 
das crianças jogadas ao relento, à mercê das noites frias 
e de todas intempéries, deixou de se fazer ouvir apenas 
Nos bairros do lraque e de Bagdad, e ecoaram pelos 
Cantos da Cidade Alta, onde se acha o Palácio 
Presidencial, e suas cercanias, incluindo as instalações 
Da Assembleia Nacional, onde funciona o Parlamento 
Angolano. 
São gentes das mais variadas idades, que bradam aos 
Céus, a rogar pela ajuda de Deus, da mesma forma que 
Apelam pela sensibilidade dos homens, que há coisa de 
Duas semanas resolveram deitar abaixo as casas onde 
Até então residiam, precavendo-se do sol, das chuvas e, 
Agora, do frio. 
Os gritos, os choros e as lágrimas pelo amanhã que se 
Desenha incerto não encontram respaldo por parte das 
Autoridades, que, uma vez mais, à semelhança do que 
Vem acontecendo há semanas pelas bandas da zona da 
Camama, recorre de forças militares e paramilitares, 
Para abortar uma manifestação que se pretendia 
Pacífica. «Pretendíamos apenas uma explicação aos 
Deputados sobre qual será, daqui em diante, o nosso 
Futuro, agora que partiram as nossas casas», esclareceu 
Nelson Cadete, um dos responsáveis da comissão de 
Moradores do bairro Iraque. 
Naquela manhã de terça-feira, o trânsito parou literalmente 
No sentido descendente da avenida da Samba, 
Porque homens com armas de guerra empunhadas, 
Porretes com sistema eléctrico e cães, foram destacados 
Para o local, de forma a impedir o avanço de populares, 
Agastados com a situação deplorável a que se viram 
Atirados da noite para o dia. 
A presença militar é considerável e estende-se das 
Imediações do Hospital Josina Machel contíguo ao 
Ministério da defesa, onde se acha uma carrinha 
Unimog, de cor branca com efectivos pertencentes a 
Unidade da guarda presidencial. 
«O que vivemos e estamos a viver é um verdadeiro 
Terror, onde as máquinas só não esmagam as pessoas 
Por sorte, mas destroem as casas», queixou um dos 
Moradores, que integrou a comitiva dos manifestantes. 
Foi este facto, aliado aos maus-tratos por que passam 
Os populares, que justificou a concentração de 
Populares no platô da Avenida da Samba, quando se 
Preparavam para fazerem ouvir as suas vozes e 
Clamores defronte à Assembleia Nacional, na sede dos 
Chamados representantes do povo. 
«Queremos reivindicar os nossos direitos, porque 
Estamos a viver uma autêntica guerra, somos vítimas de 
Maus-tratos, somos ameaçados de morte, por parte de 



Elementos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia 
Nacional presentes no local», reclamaram. 
Os cartazes exibidos, mesmo ante a presença 
ameaçadora de efectivos da Polícia de Intervenção 
Rápida e da Ordem Pública, são sintomáticos do grau 
de descontentamento que campeia entre os 
reivindicadores. O que os agasta é o facto das 
demolições terem acontecido sem aviso prévio. 
Foi só o Diabo piscar o olho, para que tudo o que 
construíram com bastante esforço, sacrificio, noites 
perdidas e, claro está, algumas economias, acabasse aos 
destroços, pedra sobre pedra. «Nem no tempo da 
guerra se isto aconteceu», exclamou um dos 
reivindicadores. 
Das mais de quatro mil casas demolidas, mais de 15 mil 
famílias acabaram atiradas à sua sorte, algumas ao 
relento, sem ter para onde se protegerem das 
intempéries da mãe natureza, outras em pequenas 
cabanas ergui das no local, com as poucas chapas de 
zinco que ainda restaram dos destroços resultantes da 
acção impiedosa do camartelo. 
Impedidos de se manifestarem diante do Parlamento e, 
quiçá, do Palácio da Cidade Alta, na manhã de terçafeira, 
ficaram dependentes de um encontro com o 
administrador do Kilamba Kiaxi, José Correia, mas no 
dia combinado para o encontro de esclarecimento, na 
quarta-feira, aquela edilidade simplesmente abortou o 
encontro, alegando que «teria uma reunião importante 
naquele instante», colocando-se a monte pouco tempo 
depois. 
Em função de tal comportamento, na ausência de uma 
resposta positiva, os desalojados entendem não haver 
interesse por parte das autoridades, quer Municipais 
províncias e central, razão pela qual irão manter-se de 
pedra e cal no local, pelo menos até que lhes seja indicado 
um lugar que os acolha de forma segura e 
condigna. 
«Estaremos lá, até eles acabarem de nos matar a todos», 
prometeu Nelson Cadete, da Comissão de Moradores, 
para quem não deveria ter acontecido, pelo menos da 
forma como aconteceu, uma vez que «temos 
documentos, que certificam os passos dados para 
ficarmos com aquelas terras». 
César Diogo jura a pés juntos que o que está a 
acontecer consigo actualmente, agora que se encontra 
atirado ao relento, depois que a sua casa foi destruída, é 
uma completa injustiça. Enquanto fala, ele tenta 
impedir que a lágrima que lhe espreita canto do olho, 
serpenteie o seu rosto. É que foram dias e noites 
perdidos e as parcas economias gastas, para erguer a 
sua casa, para num piscar olhos ver tudo vir para baixo. 
«Fiz de tudo, há dois anos, para legalizar o meu terreno 
junto da administração do Kilamba», contou o 
morador, que no dia 18, quando a máquina demolidora 
se fez sobre a sua casa, nem «tive tempo para retirar 



todos os haveres». 
Diz-se frustrado pelo facto de as mesmas pessoas que, 
na altura, concederam os terrenos e a autorizaram a 
construção das casas, serem as mesmas que, 
actualmente, consentem as demolições. «Dizem que 
somos teimosos e desordeiros», lamentou. 
Acrescentou que a «maioria das pessoas tem 
documentos comprovativos, mas que não tidos pelos 
responsáveis dessas operações de demolições». «Caímos 
todos na armadilha da administração municipal, que 
agora se juntou à voz do Governo Provincial de 
Luanda e colocou-nos na rua». Admitindo que, caso as 
autoridades não legalizasse os terrenos, «ninguém 
construiria no local, com receio de perder a casa a qualquer 
momento». 
Ana Maria não se fez rogada. Abordou a mesma pessoa 
que emitiu o documento comprovativo da titularidade 
do terreno, mas este, desculpando-se, argumentou que 
«as ordens das demolições vieram de cima» e que, por 
este facto, «não tinha mais nada a fazer, que não fosse 
obedecer». 
Por este facto, não pensou duas vezes, quando lhe 
surgiu o convite para a manifestação de terça-feira, 
manifestando-se disponível para as futuras acções do 
género, tendente a persuadir as autoridades governamentais 
a desistirem de práticas que atentam contra um 
dos mais elementares dos direitos do Homem: a 
habitação. «Os governantes que se enriqueceram às 
nossas custas, têm que pensar em nós também», sugeriu 
Há dois nos, recorda, esteve no local uma delegação encabeçada 
pelo então administrador Rank Franque, após 
demolição dos bairros Camama I e II, tranquilizandoos, 
razão pela qual «muita gente Prosseguiu com as 
construções». 
69 
Ela desconhece qual será o Seu futuro, mas não tem a 
mínina dúvida que toda a movimentação que se assiste 
por aquelas bandas, visa apenas um fim: vão construir 
um condomínio para os governantes e estrangeiros», 
em detrimento dos pobres. 
É assim que sempre nos habituaram, concluiu. 
As justificações do Governo central, através do 
Governo Provincial de Luanda e das administrações, 
segundo a qual as zonas demolidas integram as áreas 
consideradas reservas de Estado, não encontram eco 
junto das populações. 
Os populares partem do princípio que não estão definidas 
as áreas consideradas reservas do Estado. «Os 
argumentos são sempre os mesmos, ou seja, ora dizem 
que são construções ilegais, ora porque são casebres e 
outras vezes, fala-se ainda de casas inseguras ou ainda 
reservas do Estado». 
Juliana Silva, que também viu a casa demolida, há 
muito que já não engole este tipo de justificações, pois 
já recebeu garantias do governo que as suas casas nunca 



seriam destruí das. 
Diziam, na altura, segundo revelou, que a área não se 
encontrava numa área visada pelos planos de 
urbanização da cidade de Luanda. «Passados dois anos, 
as mesmas autoridades vieram a público, 
descaradamente, para esclarecer que o referido terreno 
é reserva do Estado», reclamou. 
Para a senhora, «ninguém sabe até onde vão as reservas 
do Estado e o que sobra para o povo», da mesma 
forma que desconhece a quem recorrer para ver-se 
indemnizada em função dos gastos feitos para a 
construção da sua casa. 
Para Abel Ferraz, outro dos desalojados, o Governo 
recorre de todas as expressões possíveis para 
desqualificar o tipo de casas que destrói. «O Governo 
sabe muito bem que o que encontrou na Camama não 
foram cubatas, tanto é que fora demolidos edifícios de 
um e dois pisos», frisou. 
Grande parte das pessoas que residiam nos bairros do 
Iraque e Bagdad provinham de casas de renda, outros 
transformaram as suas lavras em residências, enquanto 
para alguns jovens, o sonho de ter a casa própria, 
levou-os a adquirirem terrenos na referida área. Mas, 
este sonho, para muitos, acabou adiado. 
Jorge de Sousa, 26 anos, diz-se destroçado. Casou-se há 
três meses e decidiu viver com a mulher, numa casa 
ainda em construção. Mas, viu a casa destruída, de tal 
forma que está sem rumo. «Quero a minha casa», 
reclamou, mais a mais, por a empresa de construção em 
que trabalha como pedreiro, já não paga os seus 
ordenados há seis meses. 
O sentimento de revolta é generalizado. 
São poucos os que encontraram a solução para esses 
dias aziagos, motivo mais que suficiente para Lucinda 
António apelar para que se faça qualquer coisa; para 
que se lhes mostre um lugar onde morar com os filhos, 
alguns dos quais em idade escolar. 
No dia em que as máquinas demolidoras chegaram ao 
local, para destruir tudo, o que encontraram pela frente, 
ela encontrava-se em trabalho de parto, mas 
Ainda assim não foi poupada. «No momento em que a 
casa estava a ser demolida, tive que proteger o corpo da 
bebé com uma bacia, para ela não ser atingida pela 
enorme quantidade de poeira que se registava no local», 
contou. 
Recorda que só o bom senso do operador de máquina é 
que o pior não aconteceu. «Ele apercebeu-se da 
situação e deixou-me terminar o trabalho de parto», 
defendeu. 
Para mais, a martelo demolidor apanhou a todos 
desprevenidos «Era cedo demais e as crianças foram 
obrigadas a saírem das casas quase nuas», queixou-se 
Jóia Francisco, que, no seu entender, o acto em causa 
combinava vários cenários nocivos à dignidade 
humana. 



«Mas, é este o país que temos, onde as pessoas só são 
um pouco valorizadas na fase pré-eleitoral», desabafou, 
salientando que caso houvessem eleições este ano, as 
demolições não aconteciam jamais. 


