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As famílias realojadas no bairro da 
Tchavola, arredores da cidade do Lubango, 
em consequência das demolições das casas 
que estavam no espaço da linha do 
Caminho-de-Ferro de Moçâmedes, pediram 
aos parlamentares do MPLA apoio em 
materiais de construção civil, alimentos e 
transportes públicos para poderem 
reorganizar as suas vidas. 
Os realojados manifestaram as suas 
preocupações durante a visita efectuada pela 
delegação da banca parlamentar do MPLA, 
chefiada pelo deputado Higino Carneiro. 
A delegação parlamentar composta por dez 
deputados, antes reuniu com a comissão 
executiva provincial do MPLA e com 
membros do governo da província da Huíla. 
No contacto directo com a população, o 
deputado Higino Carneiro disse que a visita 
dos parlamentares visa verificar as condições 
em que vivem as famílias e as suas 
necessidades imediatas. "A nossa visita visa 
justamente saber das dificuldades das 
pessoas 
desalojadas e apresentá-las ao Governo para 
resolvê-las com urgência". 
Higino Carneiro pediu à população para ter 
calma, sublinhando que o Governo Central 
vai cria condições para que as famílias 
possam erguer as suas casas e viver 
condignamente. 
Os realojados solicitaram maior dinâmica na 
distribuição dos mil metros quadrados de 
terreno que cada família tem direito, 
transportes públicos entre o trajecto da zona 
de realojamento para o centro da cidade e 
mais tenda para os que ainda não foram 
contemplados. 
Francisco Alberto, professor, um dos 
realojados, explicou que ainda não recebeu a 
sua tenda e vive com uma família de seis 
pessoas numa casota feita de chapas de 
zinco. O professor Francisco considera que 
a solução passa pela distribuição rápida das 
tendas. 

Na Tchavola estão em curso as obras de 
construção de uma escola, instalação de 
mais uma cozinha comunitária, vedação dos 
terrenos, abertura de novos poços de água 
potável e de ruas. 
Delegação do Governo Uma equipa do 
Governo Central chefiada pelo ministro 
da administração do Território, Bornito de 
Sousa, e da qual fazem parte o ministro da 
Assistência e Reinserção Social, João 
Baptista Kussumua e o Vice-Ministro dos 
Transportes, José Kuvingwa, está desde a 
tarde de quarta-feira no Lubango para 
solucionar os principais problemas da 
população. A delegação ministerial entregou 
aos realojados da Tchavola 500 toneladas de 
alimentos e outros bens de primeira 
necessidade, 10.000 chapas de zinco e sete 
mil mantas. O Governo vai criar uma linha 
de autocarros entre a Tchavola e o centro 
do Lubango. 
 
 


