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A ASSOCIAÇÃO CÍVICA de Benguela 
OMUNGA      lançou há dias em Luanda 
um documentário intitulado 
“Não Partam a Minha Casa”, que 
denuncia as violações do direito à 
habitação, de que milhares de angolanos 
Se queixam em municípios de Luanda e 
Lubango. O vídeo retrata a situação em 
que se encontram mais de quatro mil 
fanu1ias desalojados do bairro Bagdad, 
no 
município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, 
e de outras centenas vítimas de 
desalojamento forçado na cidade do 
Lubango, capital 
da província da HUl1a, registadas 
em 2009 e no ano em curso, por ordem 
das autoridades governamentais. 
Em declarações à Agência Lusa, o 
coordenador da OMUNGA, José 
Patrocínio, disse que o documentário, 
com 23 minutos de duração, é o conjunto 
de informações 
Obtidas na altura das demolições, que 
tem como principal objectivo trazer a 
público “o que viveram e vivem essas 
pessoas”. 
“Acredito que há pessoas que se 
protestar, pode haver todo o tipo de 
reacção. O que queremos é mostrar 
relatos de pessoas, seres humanos, que 
viveram e vivem 
ainda a tragédia das demolições em 
Angola”, 
disse José Patrocínio. Segundo o 
coordenador da OMUNGA, uma das 
organizações da sociedade civil mais 
activas de 
Angola, o vídeo mostra igualmente um 
pouco do que aconteceu em Luanda, no 
Lubango, bem como as iniciativas da 
sociedade civil para tentar deter a 
tendência 

das demolições. José Patrocínio referiu 
que a realização do documen  tário visou 
também mostrar as violações dos direitos 
humanos, que comprovam que Angola 
“está longe de alcançar os Objectivos do 
Milénio”. 
“A ideia é mostrar como é que as 
demolições estão em choque com os 
Objectivos do Milénio que o Estado 
angolano 
assumiu a nível da saúde e educação”, 
sublinhou. 
O vídeo é uma realização da “brigada 
de jornalistas” da OMUNGA, em parceria 
com a Associação Construindo 
Comunidades. A OMUNGA desenvolveu 
várias campanhas de protesto 
contra as demolições em Luanda e 
Benguela, 
tendo sido a sua primeira posição 
pública a chamada “Declaração de 
Benguela”, em que contou com o apoio 
de várias pessoas, entre intelectuais, 
religiosos, políticos, sociedade civil, 
estudantes, jornalistas e artistas. 
“Quando as demolições começaram 
novamente a surgir no Lubango, tornou-
se necessário haver uma campanha 
concreta, então surgiu esta campanha 
“Não partam a minha casa”, inicialmente 
com a ideia apenas de prestar 
solidariedade, ou seja, dar visibilidade ao 
que estava 
a acontecer, porque ninguém tinha 
informações”, explicou José Patrocínio. 
De acordo com o activista cívico, as 
primeiras poucas informações obtidas 
de companheiros no Lubango 
foram transmitas pela OMUNGA para o 
público a nível nacional e internacional, 
para depois se dar início a “acções de 
pressão, com a ideia das marchas e 
depois também 
a necessidade de ter tudo documentado 


