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Desde 29 de Setembro de 2010, o Governo provincial da 
Huila procedeu à demolição de 1557 casas numeradas, 
com o apoio de um forte aparato policial e das forças 
armadas que protegeram as máquinas demolidoras e 
muitas vezes assassinas, “que roubaram os sonhos de 
mithares de pessoas humildes, na cidade do Lubango”, 
lamenta o. padre Pio Wakussanga. 
Ao contrário do que se publicitou, não se tratava de casebres 
de chapa ou papelão, a maioria das demolições recaíram 
para habitações de construção definitiva, em betão, 
onde, por exemplo, se incluía um stand de automóveis, 
a sede do SINPROF-Huíla e uma vivenda de dois pisos 
pertencente a um Procurador da República. 
“Nós pretendemos melhorar a vida dos cidadãos, preservar 
o curso do rio e dar nova imagem urbanística à 
cidade capital da Huila, por isso falámos com os moradores 
e mostramos-lhes antes as alternativas. Eles concordaram, 
porque passarão a ter um título de propriedade 
definitiva”, disse ao F8, Armando Luís do governo 
provincial, acrescentando que “as margens do rio que 
cruzam a cidade serão melhoradas com a construção de 
uma estrada, jardins, zonas de lazer, comércio com os 
padrões do mesmo nível de qualquer País do mundo”. 
Entretanto, questionado sobre os prazos, para a execução 
de tão ambiciosa empreitada, não descartou “um 
período entre três a cinco anos. Mas há necessidade de 
preparação do terreno e outras formalidades”, opinou. 
Porém, o advogado Domingos Manuel contraria o optimismo 
governamental, “embora se diga que as populações 
foram realojadas para um sítio mais seguro, a 
verdade é que as pessoas estão ao relento, sem tendas 
para abrigo, água, luz e até sanitários, o que significa que 
as pessoas têm de fazer necessidades no meio do mato”. 
Recorde-se ainda o fado de ter sido preso, durante a 
demolição dos escritórios do SINPROF um dos seus 
membros, por ter protestado contra a ilegalidade, “pois 
nem nos deram tempo para retirada dos equipamentos e 
meios de trabalho que foram triturados no local, que, tal 
como muitas casas demolidas, tinha escrituras públicas, 
e mesmo assim não foram respeitados os seus direitos 
de propriedade, tão-pouco foram expropriados por utilidade 
pública, nem sequer houve negociaação e indemnizações 
das vitimas”. Entretanto, existiam habitações 
com anexos alugados, não numerados, significando que 
nuns casos as pessoas chegaram a receber duas fichas, 



mas noutros apenas uma, “constituindo isso uma injustiça 
e o negócio que os fiscais do governo estão a fazer. 
Eles querem ganhar com a nossa desgraça”, lamentou 
Luzia Agostinho. 
Em suma, o número de casas demolidas é muito superior 
às estatísticas adma apresentadas, uma vez terem 
sido realizadas nos bairros Lucréda, Laureanos e Patrice 
Lumumba, ao longo das duas margens do rio Mukufi. 
A razão das demolições avançadas pelo governo local, 
eram de que a maioria das casas tinha sido construída em 
zonas de risco e nas margens do rio, com probabilidade 
das enchentes, puderem criar danos as pessoas e bens. 
“Mas ficou provado o contrário, por muitos cidadãos 
terem títulos de propriedade actualizados. Eles querem 
é tudo para eles e a grande realidade é que os angolanos 
que não bajulam o partido no poder, não podem morar 
na cidade e em zonas nobres”, denunda o militante do 
MPLA, Júlio Castro. 
Este político disse ainda conhecer bem o rio, pelo seu 
caudal, mesmo em tempo de chuvas, “nunca chegou a 
transbordar, nem colocar em perigo a vida dos habitantes, 
pelo que tudo são mentiras e desculpas, dos que 
querem enriquecer com o sofrimento do povo e a alta 
traição ao programa do MPLA”. 
Entretanto, nos corredores e bastidores, corre uma versão 
segundo a qual o Governo provincial da Huilaa em 
parceria com actores privados, pretende construir uma 
zona residendaleimobiliária, muito luxuosa ao longo do 
rio Mukufi, com um canal de água, jardins e edifícios 
altos, alguns com 15 a 20 andares, nas duas margens. 
No entanto, importa referir que o rolo de lamentações 
tem estado a subir de tom, muito pela forma musculada 
como tem sido conduzido o processo, que não foi 
devidamente notificado aos habitantes locais. “Muitas 
pessoas não sabiam a data certa das demolições e foram 
apanhadas desprevenidas, ante o avanço dos tractores 
que, cegos, foram triturando tudo, desde paredes, mobiliário 
e as chapas de cobertura das casas. 
Mas tudo isso, bem como o grito de revolta e indignação 
geral, foi contido pelo forte aparato da Polída de 
Ordem Pública, da Polícia Militar e dos Serviços de 
Informação, SINFO (Polícia Secreta), quer nas zonas 
demolidas, como nas que os receberam depois de terem 
sido “empurrados”, ol)de não existe sequer infra-estruturas. 
E um sítio descampado, que coloca em risco a 
saúde das pessoas, especialmente das crianças, dos 
doentes e idosos. “E a prova de não respeitarem o povo é 
o de terem levado uma clínica móvel, mas esta não tem 
medicamentos nem condições para atender o número 
de utentes”, denunciou ao F8, o médico Elias Mariano, 
“considerando um desrespeito à saúde das pessoas e um 



atentado à sua dignidade”. 
Com base neste cenário, as pessoas ali chegadas, por 
não encontrarem água são induzidas a socorrerem-se das 
cacimbas (poços artesanais), mesmo tendo consciência 
do líquido ser impróprio para consumo. 
“As pessoas não têm outra alternativa. Vamos fazer 
como? Morrer de sede ou esperar o governo do senhor 
Isaac e de Eduardo dos Santos, que está bem lá em 
Luanda e não conhece o país? Nós não somos ninguém. 
Eles só nos pensam no período das eleições, depois 
nos abandalham e até podem nos fazer necessidade na 
cabeça”, afirma amargurado, Luceu Manguvele, adiantando 
terem as pessoas consciência de que a consumirem 
a água naquelas condições, estão a correr, voluntária 
ou involuntariamente o risco de contraírem doenças. 
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Neste cenário dantesco e violador dos Direitos Humanos 
está o facto de muitas crianças (e mesmo adultos) em 
idade escolar, que não puderam ficar na cidade em casas 
de parentes ou amigos, perderem o ano lectivo, pois o 
local “onde estão desterrados” fica entre 13 a 15 quilómetros, 
da cidade do Lubango; 
Os estragos até aqui na vida dos autóctones são mais 
que muitos e eles tendem a aumentar, por estarem na 
“ponta da navalha” os moradores dos populosos bairros 
do Kamazingo e Comercial, mesmo, aparentemente, 
não estando em nenhuma zona de risco, vale o facto 
de a sua localização ser cobiçada pelos grandes construtores 
e promotores imobiliários. Ante o dramatismo da 
situação, o que mais preocupa o padre Pio Wakussanga, 
por exemplo, é saber “quem poderá aconselhar e ajudar 
o governador Isaac dos Anjos e o governo central a 
pararem com esta onda demolidora das casas, sem qualquer 
organização e que é violadora dos mais elementares 
Direitos do homem, como a vida, a habitação, a saúde 
e a educação destas gentes da cidade do Lubango, que 
merecem mais respeito e dignidade enquanto angolanos 
com os mesmos direitos de quem, hoje, tem mais poder 
e dinheiro”. 


