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A intervenção do político deveu-se ao facto 
de os 
moradores 
lhe terem endereçado 
uma carta, solicitando 
as suas habilidades e a influência para junto 
do GPL 
defender os interesses 
da comunidade. 
Ao tomar conhecimento 
do caso, o carismático cidadão, 
apercebendo-se da movimentação e do 
descontentamento 
da comunidade, 
deslocou-se aos dois bairros, 
como um verdadeiro”bombeiro”, fazendo 
jus à popularidade 
e credibilidades, que é alvo e, sem largar 
um 
tostão, conseguiu convencer as populações 
a aguardarem 
pela decisão governamental. 
Antecipando a manifestação, 
fez sentir as comunidades 
das ideias saídas do recente congresso 
extraordinário 
do partido 
dos camaradas, das suas linhas mestras, 
no âmbito do programa de desenvolvimento 
rural e 
combate à pobreza. 
Alias, na sua intervenção, 
no recente congresso 
do 
MPLA, Bento Kangamba foi muito 
interventivo, 
quando defendia 
uma maior aproximação 
das autoridades 
locais 
junto das comunidades. 
Neste caso, dos bairros 
do Iraque e Bagdad, não se fez sentir 
nenhum apoio 
das autoridades locais, nem sequer um 
apoio 

moral. 
É uma oportunidade para se questionar 
onde está e o 
que faz a Administração 
Municipal do Kilamba Kiaxi. 
Deixar as populações à sua sorte é perigoso, 
pois elas, 
em situação de desespero, são capazes de se 
deixarem 
levar 
por pessoas oportunistas 
e intriguistas. 
Por este facto, as mais de três mil famílias, 
muitas das 
quais a viverem em condições precárias ou 
em casas de 
outros parentes próximos, face à demolição 
das suas 
residências, construidas naturalmente com 
muito suor, 
estavam na iminência de fazerem uma 
manifestação. 
Em contrapartida, Bento Kangamba sempre 
se manifestou 
disposto a cooperar na fiscalização dos 
actos do 
Executivo nos seus variados níveis, tais 
como no processo 
habitacional, 
recuperação de vias secundárias 
e terciárias, 
reintegração dos ex-militares, concursos 
públicos de jovens, entre outros. 
Hoje, o País avança de maneira segura e 
tem definido 
uma estratégia de reconstrução nacional de 
médio e 
longo prazos e, em todo o processo,. é 
importante uma 
maior atenção aos mais necessitados, 
como este caso de 
demolição em nome da paz e da 
reconciliação entre 
todos 
os angolanos, independentemente 
da opção política. 
Vale recordar que Bento Kangamba 
abortou, 
com 
sucesso, duas manifestações em 2010, 
sendo uma de 
professores, na província da Huíla, e outra 
de taxistas, 
em Benguela. 
Nesta última acção, atendeu a mais de mil 



taxistas 
e deu a cada um 400 dólares, de forma a 
minimizar 
as suas carências. 
Com esta atitude, Bento 
Kangamba torna-se num dos 
poucos políticos que conseguem resolver 
problemas 
cujas instituições 
locais não têm solução 
nem carisma 
político. 
E por conta dessa forma 
de ser e de estar que se 
tornou num dos poucos membros do CC do 
MPLA que 
goza de muita popularidade, principalmente 
no seio das 
pessoas mais desfavorecidas. 
Esta acção dos manifestantes 
já tinha sido abordada 
pelas forças da ordem, no passado ano, 
quando um 
grupo de vítimas 
de demolição se dirigia 
para reivindicar 
junto da Assembleia Nacional. 
Há cerca de três anos, as populações do 
Iraque e Bagdad 
perderam todas as suas pertenças, face à 
demolição efectuada 
por 10 máquinas. Foi um dia de azáfama na 
vasta 
área, onde se encontram erguidas 
milhares de casas do 
condomínio Jardim do Éden e se estendia 
até ao Lar do 
Patriota, deixando, no local, um cenário de 
deslocação 
para milhares de pessoas. 


