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Devido a avassaladora onda de demolições 
de 
residências levadas a cabo, desde o princípio 
do mês, na cidade do Lubango, o 
governador da Huíla, Isaac dos Anjos, e o 
segundo secretário provincial do MPLA, 
Virgílio Tchyova, encontram-se a caminhar 
em direcções diametralmente opostas. 
Embora ambos sejam membros do mesmo 
partido, o MPLA, os seus discursos 
relativamente às demolições em curso na 
região não estão em sintonia, denotandose 
à partida falta de coesão na gestão do 
assunto, que até já transpôs as fronteiras do 
pais, a julgar pela onda de solidariedade que 
os desalojados vão tendo. 
Depois de mandar para os bairros 
Kankinda, Luta Continua, Ferrovia, 
Mapunda, Arimba, Estação Velha e Estádio 
da Tundavala, no Lubango, as máquinas que 
demoliram as 2.188 casas e deixaram sem 
tecto mais de três mil famílias, os dois 
dirigentes passaram, a partir dai, a usar 
linguagens diferentes. 
De um lado, Virgílio Tchyova, que também 
é o administrador do Lubango, localidade 
onde ocorreram as demolições, disse à Voz 
da América que a acção do executivo de 
Isaac dos Anjos estava totalmente prenhe de 
ilegalidade e representava um duro golpe 
contra os direitos humanos. 
Virgílio Tchyova foi mais longe ao afirmar 
que os argumentos avançados pelo 
executivo de Isaac dos Anjos para sustentar 
as demolições, segundo as quais as casas 
estavam a impedir o avanço das obras de 
reabilitação do Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes não tiveram razões de ser, na 
medida em que "não foram cumpridos os 
pressupostos legais". 
"O partido recomendou ao Governo 
Provincial que em função do clima (está a 
chover bastante na Huíla) deveria não só 
observar o regulamento número 38/2009 de 
13 de Setembro da Assembleia Nacional, 

que versa sobre os procedimentos legais a 
serem implementados pelos governos locais 
relativamente às demolições e 
desalojamentos" . 
Continuando o seu depoimento, Virgílio 
Tchyova disse que a estrutura do MPLA na 
Huíla recomendou ao executivo a criação de 
melhores condições com vista a acolher os 
cidadãos abrangidos no processo de 
demolições para que não houvesse 
constrangimentos.  
"Estamos de acordo que seja implementado 
o programa de reabilitação do Caminho-de-
Ferro de Moçâmedes, mas isso não pode ser 
feito à base do sacrifício de pessoas, disse o 
segundo secretário provincial da Huíla do 
MPLA. 
"Primeiro as pessoas, só depois as paredes, 
as linhas e os ferros. Tivemos a linha-férrea 
paralisada mais de 30 anos e não é por ai 
que o mar viria à terra", disse sem papas na 
língua Virgílio Tchyova. 
O segundo secretário provincial do MPLA 
disse na entrevista que numa altura em que 
o caminho-de-ferro encontra-se paralisado 
há mais de 30 anos, "não custava nada ao 
Governo esperar mais um ou dois meses 
para 
organizar todo o processo". 
O dirigente partidário responsabilizou por 
isso, o Governo Provincial da Huíla pelos 
actos ocorridos e afastou para longe 
qualquer pressão sobre o MPLA, tendo 
sublinhado tratar-se de uma atitude 
musculada de Isaac dos Anjos que liderou 
pessoalmente todo o processo de 
demolições. 
"O partido alertou, a própria Assembleia 
Nacional enviou para a Huíla deputados e 
todos sabíamos que as condições, para essa 
primeira fase dos desalojamentos   não 
estavam criadas, por isso a responsabilidade 
é do governo provincial".  
Em resposta, Isaac dos Anjos não só 
chamou incompetente ao dirigente 
partidário como alegou ter havido da parte 
de “Virgílio Tchyova "fuga às 
responsabilidades”, porque segundo disse 
"de nada vale escudar-se no partido, quando 
as responsabilidades são repartidas". 



Instado a justificar os actos, Isaac dos Anjos 
disse que assumiu pessoalmente o comando 
das operações porque a administração 
municipal do Lubango, liderada 
por Virgílio Tchyova "não soube cumprir 
com as suas obrigações". 
Em face desse desaguisado, o governador 
provincial da Huíla prometeu publicamente 
punir, nos próximos dias, com exonerações 
alguns membros da administração municipal 
do Lubango, deixando no ar a ideia de haver 
novos capítulos nessa novela que envolve 
duas estruturas (Governo provincial e 
MPLA) e duas figuras de proa da região. 
MPLA desdobra-se Numa altura em que o 
imbróglio envolve directamente o MPLA, 
na medida em que os contendores, embora 
com funções diferentes, são membros do 
partido maioritário que sustenta a 
governação local, à estrutura máxima dessa 
agremiação politica em Luanda, decidiu 
averiguar as coisas no terreno. 
Revelando-se preocupado com rumo dos 
acontecimentos na Huíla, o MPLA enviou 
àquela região: na Quarta-feira, 24, um grupo 
de deputados da sua bancada parlamentar, 
chefiada pelo deputado, Higino Carneiro. 
Higino Carneiro saiu de Luanda com 
orientações expressas de efectuar um 
levantamento e recolha de informações que 
permitam ao grupo parlamentar apreciar 
com mais acuidade e elaborar um relatório 
sucinto sobre o evoluir da situação. 
O relatório que deverá ser elaborado em 
curto espaço de tempo terá de conter 
conclusões e recomendações e, a posterior, 
será submetido a apreciação do Executivo 
do Presidente José Eduardo dos Santos, em 
próximas ocasiões. 
O PAÍS soube que a equipa parlamentar 
reuniu-se ainda na Quarta-feira, 24, com os 
membros do Comité Provincial do MPLA 
na Huíla, chefiado, por ironia, por Virgílio 
Tchyova, na qualidade de primeiro 
secretário 
em exercício, tendo mais tarde ouvido os 
argumentos de razão do executivo local, 
liderado por Isaac dos Anjos. 
Partido fica mal na fotografia Quer queira, 
quer não, a imagem do, MPLA na Huíla saiu 
maculada devido a onda de demolições que 

culminaram com o desalojamento de cerca 
de três mil famílias. 
Virgílio Tchyova reconhece que a 
responsabilidade indirecta da atitude de 
Isaac dos Anjos pode ser assacada ao 
MPLA, na medida em que é o partido que 
suporta o governo, o que para já não 
descarta a possibilidade de pedir desculpas a 
todos os lesados. 
Em função dos estragos causados à imagem 
do partido, o segundo secretário provincial 
da Huíla disse que a estrutura local 
conjuntamente com a direcção central, em 
Luanda vão procurar" corrigir a situação e 
tentar diminuir os constrangimentos criados 
em torno dessasituação". 
 
No entanto, o governador Isaac dos Anjos 
prometeu, em conferência de imprensa, na 
Quarta - feira, 24, no Lubango, continuar 
com as demolições e "sacudiu a água do 
capote" tendo afirmado "haver um certo  
aproveitamento político de algumas 
pessoas". 
"Nós não temos razões para escamotear 
ninguém, o 
que apelamos é que as pessoas deixem de 
fazer do sofrimento do povo um negócio e 
tratar as coisas com mais seriedade, 
ajudando a resolver os problemas", 
sublinhou Isaac dos Anjos. 
Onda de solidariedade O processo de 
demolição das 2.118 residências no Lubango 
gerou uma onda de solidariedade no país e 
no strangeiro, tendo o ponto mais alto 
destas anifestações sido marcadas com o 
pedido de realização de uma marcha em 
Benguela. Denominado “Não partam a 
minha casa, sou ser 
humano” e "Não me obriguem a viver em 
tendas", a ONG OMUNGA, com sede em 
Benguela havia arregimentado um pedido ao 
governo local para a realização da marcha, 
com o apoio de figuras importantes da 
política angolana na oposição tanto quanto 
se soube, o executivo de  Armando da Cruz 
Neto não havia autorizado a realização da 
marcha, argumentando "que os protestos 
visam uma ameaça a ordem pública e a 
tranquilidade", segundo Alexandre Lucas, 



porta-voz do Governo Provincial de 
Benguela. 
 
Apesar disso, os promotores da marcha 
receberam o encorajamento de vários 
quadrantes do país e do estrangeiro, 
nomeadamente do Brasil, Bélgica e Togo. 
Nos dias que antecederam à Quinta-feira, 
Benguela registou uma movimentação 
inusitada de personalidades da sociedade 
civil e política angolana que pretendiam 
juntar as suas vozes contra as demolições e 
desalojamentos na Huíla, em Benguela e em 
Luanda. 
Os partidos da oposição com assento no 
parlamento condenaram as demolições 
massivas que colocaram ao relento mais de 
três mil famílias na província da Huíla, 
 ituação que, dizem, viola os direitos 
humanos, bem como à resolução 38/09 da 
Assembleia Nacional sobre as demolições 
que, na visão destes, está a ser ignorada pelo 
executivo de Isaac dos Anjos. 
Ouvido à margem da décima sessão 
plenária, nesta Quarta-feira, o partido de 
Renovação Social, na pessoa 
do deputado João Baptista Ngandagina, 
entende que as demolições ocorridas na 
Huíla representam uma 
autêntica violação dos direitos humanos. O 
deputado, de igual modo, pede a 
responsabilização do executivo por este 
acto. 
O deputado lembra que no ano passado, a 
Assembleia Nacional aprovou a resolução 
38/09 que recomenda ao Governo a criar as 
condições necessárias antes de se proceder a 
qualquer expropriação de terra, e defende a 
cessação de demolições massivas. 
Na visão de João Baptista Ngandagina, as 
demolições na Huíla são um problema que o 
MPLA, partido do Governo, deve procurar 
resolver com urgência porque "é deles o 
governador que está a executar a acção. Até 
porque o lº Secretário do MPLA naquela 
Isaac dos Anjos - Governador da Huíla 
província tem apontado que os actos que 
têm ocorrido são da responsabilidade do 
governador. 
''As entidades em Angola, sejam elas 
parlamentares ou governamentais, devem 

procurar servir as populações e não avançar 
para essas medidas desumanas que colocam 
em risco as populações" disse o deputado 
do  PRS. 
Perante a suposta violação dos direitos 
humanos, bem como da resolução 38/09, 
Ngandagina, acredita que as comissões 
especializadas da Assembleia Nacional 
deveriam acautelar uma intervenção 
parlamentar no sentido de fazer valer a 
resolução, promovendo um debate para que 
se possa adoptar uma outra medida para 
defender os interesses dos populares 
jogados ao relento. 
O deputado da UNITA, Silvestre Gabriel 
Samy, considera que os actos ocorridos nos 
últimos dias constituem-se numa verdadeira 
aberração ante a resolução 38/09 aprovada 
pelo parlamento aquando das demolições 
ocorridas nos bairros Bagdad e lraque, em 
Luanda e, com maior ênfase, na sequência 
do que aconteceu na Ilha de Luanda. A 
UNITA não está contra a requalificação das 
cidades, porém, entende que esta não se 
pode sobrepor aos direitos dos cidadãos, 
aludindo que o governo antes de partir para 
as demolições deve criar as condições 
necessárias à acomodação das populações, 
tal como recomenda a resolução. 
Segundo ainda este deputado, são vários os 
interesses 
que estão em jogo no momento. Crianças 
que por força da deslocação não podem ir 
para escola, milhares de pessoas expostas ao 
relento, factos que se juntam à falta de 
alimentação. 
"Não podemos aceitar de forma nenhuma 
que qualquer requalificação, por mais bela 
que fosse, passe por cima dos interesses dos 
angolanos" frisou do deputado da UNITA.  
Ventura de Azevedo, deputado do MPLA, 
disse à comunicação social, à margem da 
sessão do parlamento, que um grupo de 
parlamentares do MPLA  à cidade do 
Lubango tomar contacto com o que se está 
a passar, tendo em conta as acções que o 
governo tem estado a desenvolver no 
quadro da continuidade das obras do 
Caminho-de-Ferro de Moçâmedes que 
levaram ao desalojamento das populações. 



De acordo com Ventura de Azevedo grupo 
multissectorial de parlamentares do MPLA 
que integra as diferentes comissões, não 
levou nenhuma ordem específica. 
Ventura de Azevedo explica que papel 
fiscalizador da Assembleia Nacional, pode 
ser preventivo como pode ser a posterior. 
"Para o presente caso estamos a faze-lo a 
posterior, tendo em conta os princípios que 
estão estabelecidos legalmente". 
Para o porta-voz do grupo parlamentar do 
MPLA, as demolições podem ser feitas, 
principalmente por razões de segurança, 
porém devem ser coordenadas com as 
populações que vão ser atingidas. "Não 
podemos aferir se não se cumpriu com o 
estabelecido nas resoluções, não estamos no 
local, razão pela qual enviamos uma 
delegação ao terreno" disse o porta-voz do 
grupo parlamentar do MPLA, que afirma, 
ainda, desconhecer os procedimentos 
seguidos e que caminhos foram encontrados 
para se chegar a situação actual. 
 
 


