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Alguns moradores do bairro Dangereux, ao município 
do Kilamba Kiaxi, estão apreensivos devido a rumores 
de que verão as suas casas também demolidas pelo 
«Camartelo» do Governo Provincial de Luanda, na 
Sequência da vaga de demolições havidas no «Iraque» e 
em «Bagdad», conglomerados já destruídos com os 
quais faz fronteira. 
A notícia sobre a eventual demolição do bairro corre 
solta, estando os moradores bastante preocupados com 
a sua sorte. A dúvida que subsiste é quando será que o 
GPL enviará as suas «máquinas diabólicas» para os pôr 
abaixo as suas casas, tal como aconteceu com os seus 
vizinhos do «Iraque» e «Bagdad». 
Segundo soube o Semanário Angolense, alguns 
moradores do bairro, que albergará perto de 50 mil 
pessoas, continuam a viver em casas inacabadas por 
falta de dinheiro ou mesmo em cubatas feitas de chapas 
de zinco como forma de salvaguardarem os espaços 
que conseguiram alegadamente dentro dos marcos da 
lei, sendo estes os que estão mais preocupados com a 
notícia sobre uma eventual investida do governo contra 
eles. «Ao invés de vir partir as nossas casas, o governo devia 
é preocupar-se em melhorar as nossas condições de 
vida, com projectos virados para o fornecimento de 
água e energia eléctrica, bem como para o saneamento 
básico», comentou uma das fontes deste jornal. 
Um popular identificado por Américo Sebastião, que 
chegou a Luanda proveniente do Cunene no tempo 
quente da guerra civil, disse que, se lhe partirem novamente 
a casa, será a segunda vez que tal acontecerá. «E 
da primeira vez, nem fui indemnizado pelo governo, 
como acontece noutras partes do mundo», lamentou. 
«O governo provincial, se tiver de fazer isso, terá de 
preparar condições para o realojamento dos 
sinistrados», recomendou. Américo Sebastião apela 
100 ainda para que as autoridades, se decidirem pela 
demolição do bairro, que, além de avisar, providencie 
condições de realojamento para os eventuais 
sinistrados, já que seria desumano atirar milhares de 
famílias para o relento. 
César Adriano, originário do Kuando-Kubango, diz que 
já viveu em dez bairros diferentes por causa das 
demolições. Agora no bairro Dangereux, onde se fixou 
há três anos, passou a viver com o coração nas mãos, 
em face da notícia de que o conglomerado será a 
próxima vítima do «Camartelo» do GPL. 
«Se o bairro for demolido, ficarei sem eira nem beira 
com os meus 10 filhos», manifesta. Viúvo, César 
Adriano vive apertadíssimo com os seus rebentos numa 
casinha de quarto e sala. Diz que não tem mais onde 



recorrer se voltar a ser expulso do pequeno espaço que 
conseguiu para si e para a família. «o governo não pode 
estar a agir como se fosse um maluco, partir casas do 
povo quando bem entender, humilhar as pessoas, 
quando podia fazer coisa melhor a seu favor», exorta. 
Matias Tunda, por seu lado, distraído, diz nada saber 
sobre uma possível demolição do bairro em que vive, 
«Estou aqui há pouco tempo e desconheço o assunto. 
Mas, se assim for, será uma grande injustiça», disse 
simplesmente. 


