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A expressão surpreendeu os autóctones porque 
as residências foram erguidas num período em 
que os órgãos responsáveis pela gestão do 
território nem se quer tinham cadastrado as 
Reservas Fundiárias do Esta do. Ademais, o 
Executivo liderado por José Eduardo dos 
Santos, no poder há quase 32 anos, depois da 
morte de António Agostinho Neto “Kilamba 
Kiaxi” nunca disponibilizou terreno onde o 
angolano pudesse construir. Diante do silêncio 
governamental, quiçá por falta de política ou 
estratégias urbanísticas, o autóctone tomou a 
iniciativa de erguer habitações nas periferias 
dos centros urbanos, surgem assim vários 
bairros periféricos, principalmente na Capital 
do País (Luanda). São os novos musseques 
(Terra Vermelha, Embondeiro Rasta Papá 
Simão, Fubu, Lixeira, Mbondo Chapéu, 
Iraque, Bagdad, “28 de Agosto”, Soba Kapassa 
e tantos outros). 
O surgimento de alguns bairros teve o 
acompanhamento das administrações 
municipais, são casos do Mbondo Chapéu, 
Iraque e Lixeira, mesmo assim foram 
destruídos, sob pretexto de ter em sido 
erguidos nas áreas reservadas para execução 
de projectos públicos. Os angolanos das zonas 
supracitadas ainda estão desalojados e ao 
relento, embora as destruições tenham 
ocorrido há, sensivelmente, dois anos. Votaram 
mal. 
Com a política das Reservas Fundiárias do 
Estados, vários citadinos, dentre camponeses 
reconhecidos na Cintura Verde de Luanda, 
órgão adstrito ao Ministério da Agricultura, 
Pesca e Ambiente, perderam os terrenos que 
mais tarde deram lugar a construção de 
luxuosos condomínios cuja titularidade é 
puramente privada. “Afinal esta expressão só 
existe para receber os terrenos dos pobres”, 
lamentou António Magalhães.
Quantos condomínios foram construídos sobre 
os bairros habitados por autóctones de baixa 
renda ou pobre, aqueles cujo salário serve 
apenas para agravar ainda mais a miséria? A 
maioria dos novos bairros luxuosos foi erguida 
nos terrenos que antes eram lavaras. O bairro 
Talatona, a nova centralidade urbanística de 
Luanda, é dos principais exemplos. “Quem são 

os beneficiários das Reservas Fundiárias do 
Estado?”, questionaram.
A habitação é a principal problemática I do 
País, sobretudo em Luanda, onde são escassas 
as possibilidades de se adquire uma parcela de 
terra. “A Capital é IS Reserva Fundiária do 
Estado. Mas quem vai ao Futungo, saindo da 
Unidade da Guarda Presidencial (UGP), pode 
observar a construção de edifícios ao longo da 
estrada. Será que as mesmas pertencem ao 
poder Público? Quantos condomínios o 
Governo angolano já construiu?”. 
O Governo angolano, sob liderança de José 
Eduardo dos Santos, também presidente da 
República de Angola, desde 1979, após a 
morte de António Agostinho Neto, nunca 
edificou residências de qualidade média para 
os angolanos, apenas construir vergonhosas 
“cabanas” no Panguila, Calemba 2, Zango; 
zonas que albergam autóctones desalojados 
das chamadas zonas de riscos. “Vamos 
encontrar nas eleições de 2012”. 
As residências construídas nas reservas 
fundiárias do Estado custam os “olhos da 
cara”. O Projecto Angola Jovem do Ministério 
da Juventude e Desporto vem destapar o 
carácter maldoso das políticas do Executivo da 
República de Angola. Os que foram sorteados 
no programa de habitação tinham a obrigação 
de pagar mensalmente a quantia de 80 mil 
Kwanzas. “Essa medida é justa? Onde eles vão 
desencantar dinheiro?”. 
O conflito armado angolano terminou em 
2002, vinte e sete anos depois. A economia 
estava e continua deficitária, os autóctones, 
principalmente os jovens, auguravam pela 
recuperação das infra-estruturas destruídas 
durante a guerra civil; acreditava-se num 
Governo justo e trabalhador porque Dos 
Santos sempre evocou tal fenómeno para 
justificar o fracasso da gestão governamental 

Ninguém duvidava do Presidente.
 A recuperação das infra-estruturas destruídas 
durante a guerra significaria a revitalização da 
economia autóctone, mas verificou-se o 
contrário. Os influentes meteram-se nas 
negociatas dos condomínios construídos nos 
terrenos desalojados dos sem influências, até 



parentes próximos de altas figuras do Estado 
estão no encalço da propriedade do cidadão 
comum, como se fosse herança 
de família ou pertença do pai. São esses os 
proprietários dos condomínios residências e 
edifícios de luxo espalhados pelo País, 
construídos sob o truque das Reservas 

Fundiárias do Estado. Para dar mais raiva aos 
jovens, fixam o preço de venda dos 
apartamentos ~ vivenda acima dos 100 mil 
dólares. “E preciso dizer aos angolanos que 
essa expressão (Reserva Fundiária do Estado) 
é resultante da febre da construção de 
condomínios”, disse Manuel Ngola. 


