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Homens e máquinas começaram às primeiras horas de 
Ontem a demolição da Feira Ngoma propriedade da 
Organização Smica, que albergava mais de 800 feirantes. 
O espaço existe desde 1987 e mais recentemente foi 
Transformado num local de delinquência, tráfico drogas, 
Prostituição e pedofilia. Apresentava igualmente graves 
Problemas de saneamento básico. 
Maria Adelaide, administradora comunal do Bairro 
Operário, disse que a demolição foi preparada há muito 
Tempo. "Realizámos encontros de sensibilização e 
Mobilização com todos quanto exploravam a feira e 
Tudo na ilegalidade", disse a administradora. 
Segundo administradora do Bairro Operário a feirantes 
Solicitaram a administração municipal uma moratória de 
Mais 1 00 dias. "O senhor administrador a bem pouco 
Tempo concedeu uma conferência de imprensa e foi 
Claro na demolição dos casebres no dia 22 de Junho 
Estamos para cumprir aquilo que é devido". 
Maria Adelaide afirmou que as feirantes podem 
Reclamações dos seus haveres junto da organização 
Smica porquanto foram os responsáveis que 
Exploravam mesmo na ilegalidade. 
Maria Adelaide disse que "a Administração Municipal 
Reuniu com todos os feirantes, esclarecemos as pessoas 
Sobre a demolição e respondemos a todas as questões. 
O problema é que eles não acreditavam no trabalho 
Que vínhamos fazendo", disse. 
A administradora do Bairro Operário disse que a 
Organização Smica, que explorava ilegalmente a feira, 
Nunca pagou nenhum valor pela ocupação do espaço. 
"A exploração era ilegal e só eles podem dizer o destino 
Que davam às receitas que recebiam dos feirantes", 
Disse. 
Maria Adelaide, assegurou que a demolição da feira tem 
A ver com a reposição da legalidade e sobretudo devido 
Ao aumento da delinquência e tráfico de drogas, no 
Local. "O interior da feira era uma autêntica lixeira", 
Disse. Organização Smica 
Teka Norman, porta-voz da organização Smica, disse 
Que as negociações com a administração municipal 
Nunca foram regulares e recebeu uma convocatória da 
Administração municipal que ordenava o abandono da 
Feira em 72 horas quando da visita do Papa 
Bento XXVI. Júlia Canga assegurou ao nosso jornal que a 
Organização Smica recusa qualquer tipo de negociações 
Com as feirantes da Feira Ngoma. "A situação é muito 
Complicada", disse. 
Os representantes dos 800 feirantes que praticavam a 
Sua actividade comercial na Feira Ngoma disseram à 
Reportagem do Jornal de Angola que celebraram 



Contrato com a organização Smica à qual pagam as suas 
Rendas. Moradores satisfeitos 
Os moradores dos arredores da Feira Ngoma reagiram 
Favoravelmente à demolição das barracas por decisão 
Da administração municipal do Sambizanga. 
Os moradores foram unânimes em dizer que as 
Instalações da feira foram transformadas em locais de 
Tráfico de droga, prostituição, violação de menores e 
Dali partiam assaltos às residências vizinhas da feira 
Maria Gaspar, moradora há mais de 30 anos no local, 
Disse que a demolição veio trazer um certo alívio aos 
Moradores e transeuntes que circulam no bairro. 
A moradora, assegurou que "as pessoas não 
Conseguiam circular tranquilamente por causa dos delinquentes 
Que se refugiavam naquele local". 
Fernando Raimundo disse que aos fins-de-semana, 
Principalmente no período nocturno, a situação era 
Preocupante. "As pessoas não podiam circular devido à 
Aglomeração de viaturas e pessoas que frequentavam 
Aquele local", disse. 
Fernando Raimundo, aplaudiu a decisão tomada pela 
Administração municipal e espera num futuro próximo 
Que se ergue no local uma infra-estrutura que digna. 


