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Depois de ter “atirado” para Tchavola cerca de três mil 
famílias, ante ao silêncio de um Parlamento que não 
munge nem tuge, Isaac dos Anjos não abandonou a sua 
veia demolidora. Na semana passada (quarta e quinta- 
-feira) o martelo demolido r madrugou nos bairros 
Lucrécia e Laureanos, localizados a margem do rio 
Mucussi, nos centros da, cidade de Lubango. A alegação 
do executivo da Huila é de que a zona em causa é 
de risco, uma justificação que é contrariada por pessoas 
que habitavam ai há 20 anos e que defendem que 
sempre estiveram seguros, até porque havia uma grande 
margem entre o rio e as casas. No entanto, o Angolense 
soube de várias fontes que no terreno o governo pretende 
erguer um projecto imobiliário, visto estar no coração 
da cidade. 
Os desalojados passaram duas noites ao relento, com 
trochas e crianças por cima dos escombros e, segundo 
dados da Associação Construindo Comunidades, foram 
destruídas até quinta-feira, 30 de Setembro, só nestes 
dois bairros, 1557 residências. Porém e sempre com o seu 
ar insensível, quando já estavam deitadas por terra cerca 
de 300 casas, Isaac dos Anjos, em declarações a uma das 
emissoras locais, disse que apenas tinham sido demolidas 
duas casas e que tudo o resto era lixo. 
Quem também viu a sua sede a ser demolida é o Sindicato 
dos Professores do Lubango. João Francisco, primeiro 
Secretário municipal do Simprof do Lubango, disse ser 
inconveniente esta onda de demolições, sem a criação de 
condições para o realojamento das pessoas, até porque 
avançou” o projecto que o governo quer erguer no local 
onde estão a ser retiradas as pessoas só começa a ser 
implementado daqui a 5 anos”, referiu. 
O Secretário do Simprof aventou mesmo a hipótese de 
avançar com uma providência cautelar, para exigir a 
reparação pelos danos que o governo da Huila causou. 


