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Centenas de pessoas dormem ao relento, 
expostas ao frio intenso em plena época chuvosa 
nos bairros “Tchavola” e “Tchimukwa”, arredores 
da cidade do Lubango, onde apenas restam 
escombros de casas. As autoridades alegam que 
as casas foram construídas ilegalmente, 
desobedecendo os padrões urbanísticos e a 
invasão a reserva do Estado.  
A demolição do dia 25 de Outubro último, deixou 
por terra casas feitas de adobe, de blocos, de 
chapas de zinco. Deste local restam apenas 
escombros, chapas destruídas, barro, um vasto e 
descampado terreno, num clima que ilustra um 
cenário devastador.  
Marisa Francisca Tunis, 30 anos, doméstica, vive 
com o marido neste bairro há quatro anos. tendo 
adquirido a parcela de terra onde construiu a sua 
antiga casa a camponeses que ali cultivavam a 
terra, concretamente, a mandioca, o massangoi, o 
milho, o feijão e a criação de gado.  
Reunidos no quintal reflectindo sobre o rumo a 
tomar e deitada num colchão de espuma por baixo 
de um cajueiro e junto de um pequeno autocarro 
avariado, pertencente ao marido, Marisa Tunis 
conta que, “depois de obtida a autorização de 
construção”, as obras começaram há quatro anos.  
“Tenho três filhos, dois dos quais nasceram aqui. 
Para onde vou se nem uma tenda me deram para 
viver?”, questiona. Segundo a mesma, as 
demolições começaram no dia 20 de Outubro, sem 
que os moradores fossem avisados. A máquina da 
administração municipal do Lubango, com agentes 
da polícia de Ordem Pública, surgiram no terreno e 
começaram a demolir as residências com os bens 
no interior. Revoltados com a acção, houve 
pessoas que não resistiram e tentaram enfrentar a 
polícia. Estes por sua vez, responderam com 
tiroteios. “Fui ameaçada de morte quando tentava 
impedir a demolição da minha casa. Naquele 
momento estava pronta para dar a minha vida, 
porque não compreendo este governo, quando 
demoliram as casas ao longo da linha-férrea, nós 
entendemos e quando indicaram este local, para 
mim foi o regresso as minhas origens. Pois, os 
meus progenitores nasceram e vivem aqui até 
hoje, disse acrescentando que, esta parcela -é 
herança dos meus pais. Agora o governador 
orienta a demolição da minha casa alegando 
ilegalidade ou constrangimentos urbanísticos, isso 
não é verdade”, disse.  
Catarina da Costa e vizinhos partiram em busca de 
explicações ao Palácio do Governo, mas foram 
barrados pela polícia que os aconselhou a 
dirigirem-se a administração municipal do 

Lubango, onde se depararam com um “forte 
dispositivo” policial.  
“Eles alegam que a área é reserva do Governo”, 
disse Catarina da Costa, que exibia, no momento 
uma lista manuscritas, descrevendo os gastos 
efectuados na compra do material de construção “ 
foram 170mil Kwanzas,” balançou. Já a mãe de 
Maria, a anciã Beliana Zacarias, 55 anos, natural 
do Kaluquembe, província da Huíla, há quarenta 
anos que se mudou para Tchavola onde se uniu 
matrimonialmente com António Zacarias, falecido 
há 6 anos. A viúva teve cinco filhos e actualmente 
conta com doze netos, órfãos e todos vivem em 
casa da avó. Segundo a anciã, os pais que 
faleceram deixaram casas na Tchavola, mas por 
ordem do executivo de Isaac dos Anjos 
encontram-se nessas condições. “As casas 
existem há mais de 20 anos e quando se construiu 
aqui, tudo, isso era uma zona agrícola e de pasto. 
Actividade essa que era desenvolvida pelos 
nativos e outros que sempre viveram aqui na 
Tchavola.  
Passados vários anos, agora não se compreende 
que a área é reserva do Estado, lamentou a anciã. 
A mesma entende que a ocupação da Tchavola é 
fruto de uma estratégia do executivo local para 
usurpar as terras dos nativos e dar lugar aos 
interesses de alguns governantes.  
Num ápice de descontentamento, António e 
alupete Ngampula, ex-morador da linha-férrea, 
também é vítima das intrusas demolições que o 
deixou impávido quando recebeu um telefonema 
do irmão avisando que a sua casa estava a ser 
demolida.  
“A minha casa tinha dois quartos, uma sala de 
visita, cozinha e WC. Esta é a minha segunda 
casa que partem. A primeira foi demolida próximo 
a linha-férrea, na altura estava em Luanda e toda 
acção foi feita sem tempo de retirar os bens, nunca 
pensei que iríamos sofrer deste jeito”, disse. 
António Calupete. Filomena Capale é uma jovem 
moradora do antigo bairro do Arco-fris, que rea-
lizava o sonho de ter casa própria, mas viu tudo 
adiado quando os agentes decidiram destruir na 
totalidade o alicerce do quintal, já que a mesma 
decidiu começar a construção pelo quintal. O 
trabalho já executado custou-lhe 300. mil 
Kwanzas, quer na compra de materiais, bem como 
no pagamento dos pedreiros.  
A jovem Filomena que é professora, sublinhou que 
a acção do executivo de Isaac dos Anjos, é uma 


