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A semana que termina foi marcada por mais um episódio 
daqueles que envolve a transferência de populares de 
um para outro sítio. O facto, como sempre, despertou 
a atenção da sociedade. E como quando isso ocorre, há 
sempre alguma celeuma, uma equipa de reportagem do 
A Capital deslocou-se ao local. 
À nossa chegada demos conta de que estávamos perante 
um grupo de populares, com os quais já há quatro anos 
fomos estando em contacto. 
Trata-se daquelas pessoas que, na fatídica noite de 21 para 
22 de Janeiro do distante ano de 2007, viram suas residências 
serem arrastadas pela força da correnteza das águas das 
enxurradas que se abateram sobre a capital do país. 
Depois do sinistro, estes populares foram realojados 
num campo de acolhimento, em tendas, nas cercanias 
da Igreja Maná, com a promessa de que ali haviam de 
permanecer apenas por três meses. 
Os dias foram passando, até que os três meses, acabaram 
por se transformar em quatro penosos anos. 
Hoje, a caminho do quinto ano, eles entram para aquilo 
que parece ser o início de mais uma jornada, rumo à 
conquista de uma residência cómoda pouco mais próximos, 
demos conta de aglomerados de gente ao pé das 
paredes das casas, em busca de sombra. O sol estava 
ardente. 
No primeiro contacto com algumas mulheres, contaram- 
nos que ao serem tirados das tendas, nesta quinta- 
-feira, 30 de Setembro, foram alvo de mais uma promessa. 
Deixariam as tendas para, na Sapú- II, serem 
alojados em casas, justamente ergui das para eles. 
Nada melhor para quem penou tanto tempo apinhado 
numa tenda, sem direito à privacidade. 
“Começa assim o fim de quatro anos de calvário nas 
tendas”, pensaram. Malgrado eles. O negócio, à partida, 
estava mal feito. As autoridades envolvidas, (Governo 
Provincial de Luanda e Ministério da Reinserção Social), 
aparentemente estavam a ser enganadas por alguém. 
Segundo apurou este semanário, no acto da venda dos 
terrenos onde estão as casas em referência, alegadamente 
por elementos da Fiscalização do GPL, estes determinaram 
aos compradores que o processo passaria por um 
acordo de cavalheiros. 
“Tu ficas com o terreno, mas constróis uma casa gémea, 
sendo, um lado para ti, outro para mim”. E assim foi. 
É que levados das tendas, nutrindo a esperança de que 



teriam, finalmente, casas, os populares acabaram no 
pior. Atirados, uns ao relento, e outros ensardinhados 
entre quatro paredes de casas sem tectos. 
No total, fala-se em mais de 150 famílias que viviam em 
tendas nas imediações da extinta igreja Maná, depois 
das intensas chuvas de 2007. Alguns, num número de 
50 famílias, terão já sido realojados, na primeira fase do 
processo, em 2009, na comuna do Zango. 


