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Entre as mais de três mil famílias estão 
108 professores que correm o risco de 
perderem os seus empregos, além de 
1600 crianças que se viram fora do 
sistema de ensino. 
Todos, na sua totalidade,  por junto e 
atacado, conforme  deixaram 
depreender, estão a penar com 
quantas penas 
tem uma galinha, desde Março último, 
altura em que foram transferidos para 
aquela zona. É que além dos terrenos 
em que foram colocados, nada 
mais foi feito, com vista a garantir 
uma vida condigna  àquelas 
famílias. Como consequência 
das más condições,  as mesmas 
estão, agora, submetidas ao frio e às 
chuvas, intempéries que já chegaram a 
provocar óbitos a algumas 
famílias, onde as crianças são as mais 
visadas, apesar da  instalação local de 
um centro médico, entretanto 
insuficiente, 
dada a exiguidade médica-
medicamentosa. 
A luz eléctrica é, praticamente, 
uma miragem, sendo a água para o 
consumo e outros afazeres domésticos 
retirados de um poço, sem as mínimas 
condições de consumo, além de que a 
sua quantidade é insuficiente, 
em face da demanda de cerca de três 
mil pessoas, que chegam a secar os 
poços. “Quando falta água nos poços, 
recorremos às cacimbas, onde a água 
aparece sem condições,  mas é usada 
no consumo e tratamento do corpo”, 
com todas as consequências 
advenientes desta situação  A 
Tchavola, que em português  tem o 
mesmo significado 
de podre, as famílias, ali estacionadas, 
continuam, na  sua maioriaa, a viver 
em tendas e reles tugúrios erguidos 
com chapas de zinco e outros ainda, 
sem muitas posses,  ao relento, à 
mercê da caridade alheia. “O governo 

da província decidiu que deverão ser 
as próprias 
famílias, por meios próprios, a 
erguerem as suas  moradias”   
afirmaram, para depois revelarem que 
lhes  foi vendida por parte da 
administração municipal  
 
da  Huíla, a planta das casas que 
deverão construir na área, ao preço de 
três mil e quinhentos  kwanzas, para 
cada 
um dos interessados, além de lhes ter 
sido cedido areia  para a produção 
de adobes. A julgar pelos padrões das 
residências que lhes são exigidas, 
muitas são as famílias que se vêem 
sem condições,  visto que a maioria 
aufere um salário de 50 míl kwanzas, 
enquanto funcionários públicos, 
enquanto 
outros estavam dependentes de 
pequenos 
negócios, os tais de subsistência, 
mas que tiveram que interromper, 
tendo em conta a distância 
do local em que se encontram 
do centro da cidade do Lubango. “As 
pessoas não têm como construir 
as suas casas. Só para se ter uma 
ideia, a maioria das famílias que 
tiveram as suas casas  demolidas,  
levaram cerca de dois a cinco anos 
para as  construírem” e, quando não 
muito, recorreram a créditos 
bancários. Clima tenso entre 
professores 
e direcção da Educação  Como se 
sabe, entre as cercas de três mil 
famílias 
desalojadas  encontram-se, contas 
feitas, 108 professores que, na altura 
das demolições, se encontravam 
a leccionar  nos mais diversos 
municípios da cidade do Lubango. 
Até à demolição das suas residências 
viram-se, enquanto  chefes de família, 
a partir do mês de Junho, obrigados a 
abandonar os seus postos de trabalho, 
para juntarem-se  aos seus mais 
próximos e, desta forma, melhor 
resolverem 
um problema que muito os aflige. 
Como estas, contam-se em mais de mil 
as pessoas,  sobretudo crianças, que 



acabaram fora do sistema de  ensino, 
como consequência  das demolições. 
Por este 
facto, aproveitando a presença 
de vários professores no 
local, o Governo provincial da Huíla 
realizou um levantamento 
de todos os que tiveram as casas 
transformadas  em escombros, com o 
objectivo de trabalharem nas 
escolas afectas à localidade da 
Tchavola. 
O processo de cadastramento dos 
professores terminou 
a 23 de Março último, com o 
apuramento de 108 
quadros, que foram distribuídos nas 
escolas primárias  da Tchavola, 
designadamente no Centro Mariano 
(primeiro  ciclo), Escola Kwaua (n° 16) 
e 16 de Julho, onde, 
segundo concertação com o governo 
local, através dos  responsáveis da 
Educação, exerceriam as suas 
actividades 
e, em troca, receberiam os seus 
ordenados. 
Contudo, da selecção feita até então, o 
número de professores  revela-se ainda 
exíguo para atender  a demanda, 
uma vez que, além das famílias que se 
instalaram,  inicialmente,  nos 
chamados blocos da Tchavola, 
continuam, 
até aos dias de hoje, a chegar mais 
pessoas com  as respectivas proles, o 
que aumenta, sobremaneira, o  
trabalho dos professores, que 
leccionam da primeira à oitava classe, 
com alunos dos sete aos 40 anos de 
idade. 
Entretanto, sem que se conheçam as 
razões, o quadro  complicou-se ainda, 
pelo menos 
a partir do dia 23 de   Agosto último, 
altura em que receberam um ultimato 
por parte da direcção provincial da 
Educação  da Huíla, advertindo os 
mesmos para o regresso, Imediato, aos 
postos de trabalho que mantinham 
antes das demolições,  sob pena de 
lhes ser emitido um auto de abandono. 
Após terem visto as casas demolidas, 
os professores, 

como se não bastasse, estão, agora, 
na iminência de também os seus 
empregos. 
Desesperados, escreveram ao 
governador provincial, Isaac dos Anjos, 
a explicarem a situação  e apelando a  
intervenção deste no processo, mas 
até ao fecho de presente 
edição não haviam obtido ainda 
qualquer resposta  daquele governante. 
Os professores pretendem continuar a 
trabalhar na  Tchavola, onde já 
trabalham desde o fim do II trimestre,  
com vista a permanecerem próximos 
das suas famílias,  sendo que a recente 
situação em nada beneficiará 
os professores  e alunos, que poderão 
ficar sem aulas. Apelam, por isso, 
também, a intervenção do ministro da 
Educação, Pinda Simão, no sentido de 
velar pela situação e ajudar a pôr cobro 
à mesma, facto que agasta os 
educadores e desespera os “inquilinos” 
da Tchavola. Para o assistente de 
programas  da Fundação Open 
Society Angola, que acompanha todo 
este processo, o 
Governo da Huíla não tem 
salvaguardado os reais interesses  
daquela gente. 
“Demoliu as casas dos cidadãos, 
para, alegadamente, melhorar 
as condições de vida dos  mesmos, 
mas tal não aconteceu,  uma vez que a 
situação 
continua a mesma, com as pessoas 
sem nada”,  considerou. A Tchavola, 
para quem não sabe, era, até antes de 
ser 
ocupado  por populares, um local para 
o pasto animal. As pessoas agora nela 
confinada estão submetidas 
ao sol,  frio, chuva e, claro está, a 
doenças, apelando-se, por isso, à 
rápida intervenção 
do governo central para a inversão 
de um quadro desolador 
por que passam aquelas 
famílias. 
 


