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Procurar uma casa para comprar, na 
vila, do Panguila, não é um exercício 
muito difícil. Chega-se mais facilmente, 
do que e pode imaginar, às pessoas 
que têm um imóvel para «despachar». 
O que muitos dos compradores não 
sabem é que, na maior parte dos 
casos, essas casas «pertencem» aos 
próprios homens encarregados de 
fiscalizar o bairro e atender para que as 
normas referentes a ocupação das 
residências sejam cumpridas.  
É dentro desse esquema que uma 
moradora de um dos primeiros sectores 
da vila confidencia à equipa de repor-
tagem do Semanário Angolense que o 
seu irmão tinha acabado de comprar 
uma casa na região. Pagou 16 mil 
dólares americanos pelo «cubico», 
valor que se enquadra dentro da média 
de preços em que estão avaliadas as 
residências nesse recanto: entre 12 a 
18 mil.  
De acordo com o apurado, tratando-se 
da comercialização das casas dos 
primeiros sectores, que foram as que 
começaram a ser construídas, o valor 
de venda costuma rondar os 30 mil 
dólares.  
Os moradores deram a conhecer que 
com a mudança brusca de endereço, já 
que a maioria esmagadora deles 
morava em Luanda, onde também 
tinha a fonte das suas rendas, uma das 
estratégias encontradas para 
«escapar» do desemprego era 
trabalhar em centro da cidade durante 
a semana, ou alguns dias, e voltar para 
casa nos dias de descanso. Dessa 
forma muitos conseguiam manter as 
suas famílias.  
Diante dessa prática, a fiscalização, 
segundo a população, passou a actuar 
com severidade e a receber as casas 
de pessoas que se ausentassem dessa 
maneira. É assim que vários 
beneficiários dessas casas, vindos da 
capital, ficaram sem abrigo e sem onde 
recorrer para que a justiça seja feita.  

A indignação do povo reside no facto 
de uma determinada casa onde 
morassem agregados ser recebida 
pelos fiscais em seguida ser ocupada 
por uma família de fora do contingente 
das pessoas desalojadas de Luanda. 
Se a questão é punir não seria então 
mais justo – por exemplo – que fossem 
descongestionadas as residências 
ocupadas por várias famílias Ainda 
nessa linha de pensamento, como é 
que casas são mantidas vazias, 
vizinhas às que contêm várias famílias? 
Os moradores afirmam veementemente 
que as residências «pertencem» aos 
fiscais que as vendem para pessoas 
que moram em Luanda, quando não as 
alugam. A reportagem do Semanário 
Angolense encontrou várias casas em 
condições semelhantes às das 
residências ocupadas, aparentemente 
até «abandonadas» e usadas muitas 
vezes pela vizinhança como retretes.  
A prática da comercialização 
«clandestina» de residências é uma 
das razões pelas quais as populações 
se referem aos fiscais como «os donos 
do Panguila».  
E não é por menos, como detentores 
da autoridade, responsáveis pela 
ordem, eles representam a presença 
do Estado. Mas, a confirmar-se essa 
faceta do seu procedimento, sem que 
haja medidas contundentes para 
estancá-lo, em quem o povo poderá 
confiar?  
O Semanário Angolense procurou pela 
administração da Vila do Panguila no 
sentido de buscar um esclarecimento à 
população sobre esse assunto, sobre 
outros problemas decorrentes da actual 
conjuntura do bairro, como água, 
energia, saneamento, saúde, educação 
e asfaltamento.  
No que concerne as denúncias dos 
populares contra os fiscais, respeitante 
a apropriação indevida de residências e 
a venda ilegal de casas, Edson Noy, 
coordenador da «centralidade» do 
Panguila, disse que se trata de um 
assunto que não lhe compete atender 
sem a autorização ex- pressa dos seus 
superiores, a quem cabe responder.  
No entanto o responsável mostrou-se 
disposto a prestar as devidas 



declarações tão logo lhe seja dado o 
sinal verde para tal. Esperamos por 
isso, por mais subsídios em volta desse 
assunto 


