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As 150 famílias permanecerão por tempo 
Indeterminado o prédio da Lagoa, sito nas imediações 
do largo do Kinaxixi, comuna Patrício Lumumba, 
Município da Ingombota, província de Luanda, 
Informou ao Folha 8 a administradora daquela 
Circunscrição da capital angolana, Suzana Melo. 
"O que o Governo está a fazer, neste momento, é 
Remover a grua e garantir segurança às pessoas, 
Começando pelo lixo que lá se encontra. Esta decisão 
Deve-se ao facto de a empresa (Soares da Costa), que 
Está a efectuar a remoção da grua, não ter evocado até 
ao momento problemas técnicos que obrigue a 
Evacuação das pessoas", disse Suzana Melo, administradora 
Municipal da Ingombota. Questionada sobre a 
Reabilitação do mesmo prédio que continua inacabado, 
Suzana Melo respondeu não dispor de nenhum dado 
em relação a isto e garantiu que qualquer passo 
Subsequente, no memento oportuno, daria a conhecer. 
"Nós não temos capacidade para reabilitar edifícios, e 
Isso não depende de nós. Porém, logo que houver a 
Necessidade de se fazer mais alguma coisa, as pessoas 
Serão informadas", garantiu a número um do município 
Da Ingombota. 
Suzana Melo, durante a sua intervenção, apelou aos 
Moradores para a maior colaboração, a fim de que a 
Operação da retirada da grua daquele recinto ocorra 
Sem sobressaltos e que os mesmos (habitantes) 
Deveriam manter-se o mais longe possível por questões 
De segurança. 
Apesar das palavras tranquilizantes da administradora, 
Os moradores continuam preocupados com o destino, 
Caso o Governo Provincial de Luanda, representado 
Pela administração comunal da Ingombota, decida 
Desalojá-las, em função das condições que o referido 
Edifício apresenta. 
A preocupação foi manifestada por um grupo de 
Pessoa que vive no referido prédio há mais de 10 anos. 
Segundo os mesmos, até ao momento, não houve um 
Pronunciamento oficial por parte das autoridades a 
Respeito do possível desalojamento, mas garantiram ao 
Nosso jornal a existência de informações segundo as 
Quais poderão ser retirados. 
"Até aqui não recebemos nenhum comunicado do 
Governo a dizer que vamos sair, mas ouvem-se pessoas 
Dizer que vão nos tirar", disse Ana de Oliveira, mãe de 
Três filhos. 
Quem também falou à nossa reportagem é o senhor 
Nonó Nsimba. Segundo este citadino, a maioria das 
Pessoas está informada sobre a suposta mudança que o 
Governo pretende, com vista a melhorar as condições 



de habitabilidade naquele prédio construído sobre uma 
lagoa. 
"Sabemos que não vamos continuar aqui porque o 
prédio vai ser reabilitado," contou Nonó Nsimba, outro 
morador. O director do Instituto da Pesca Artesanal, 
Caholo Duarte, considerou infundadas as declarações 
proferidas pelos pescadores, segundo as quais o 
Ministério das Pescas vendeu, em 2008, embarcações 
usadas nas províncias de Benguela, Namibe, Cabinda e 
Zaire. 
Para Caholo Duarte, a falta de manutenção e gestão 
racional das embarcações esteve na base da não 
durabilidade dos respectivos instrumentos de pesca 
artesanal. "Não deveriam reclamar passado uma ano, 
não é o Governo que tem de velar pela manutenção 
dos barcos". 
O funcionário do Ministério das Pescas ainda disse que 
a compra do equipamento não foi aleatória, mas sim 
em função das necessidades dos mesmos pescadores 
necessitavam. O Governo preocupou-se e recorreu ao 
material de fabrico japonês, por ser um dos melhores. 
"As primeiras 100 embarcações foram distribuídas nas 
províncias de Benguela, Namibe e Cabinda; foram das 
melhores do mercado, pois possuem motores de 
fabrico japonês", informou Caholo Duarte director 
daquele departamento adstrito ao Ministério das Pescas, 
acrescentando "para além daqueles tínhamos comprado 
outros motores alternativos para quem quisesse montar 
36 
o seu barco a sua moda". Caholo Duarte declarou ainda 
que a entrega de embarcações aos pescadores das 
diversas províncias visa, para além das questões já 
invocadas, profissionalizar os pescadores, em virtude de 
o sector pesqueiro contribuir significativamente para o 
progresso económico do País. 
Durante os anos de 2006 e 2007 foram distribuídas 
mais de 450 embarcações nas províncias de Luanda, 
Benguela, Cabinda, Namibe e Zaire. O programa visava 
a redução da pobreza, bem como a criação de emprego 
e melhorar a oferta de pescado às populações locais. 


