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Nos dias que correm, os pescadores Pedro António, de 
66 Anos, e o quinquagenário Luís Mateus têm motivos 
Suficientes para afirmar que, em Angola, «os 
Governantes não respeitam os direitos dos cidadãos. 
Partem as casas e não pagam, destroem os bens, enfim, 
Ocupam sempre os terrenos em nome do Governo». 
Estas palavras proferidas pelos pescadores lesados demonstram 
O estado de revolta em que se encontra um 
Grupo considerável de cidadãos depois da 
Administração comunal do Mussulo praticar aquilo que 
Rotularam de «abuso de autoridade». 
De acordo com os pescadores, tais acusações resultam 
Do facto de, na penúltima semana do mês transacto, 
Uma equipa de técnicos integrada pela administradora 
Comunal do Mussulo, Eulália Bastos, ter aparecido na 
Zona costeira da «área da língua» com o objectivo de 
Fazer o levantamento topográfico do terreno onde irão 
Construir uma casa protocolar do Governo Provincial 
De Luanda. 
Os pescadores disseram-nos que tentaram impedir a 
Destruição das suas casas, mas a brutalidade era tal ao 
Ponto de serem ameaçados de cadeia e morte casa 
Continuassem a reivindicar. 
Entretanto, contactada a propósito por este semanário, 
A administradora comunal do Mussulo, Eulália Bastos, 
Desdramatizou, alegando que «as afirmações dos 
Pescadores não correspondem à verdade». 
«Nunca houve casas na área da língua, mas sim algumas 
Casotas de palha onde os pescadores guardavam os 
Pertences», frisou. No entanto, é visível o 
Descontentamento no seio da sociedade. «A 
Administração mandou ocupar terrenos alheios onde 
Quer que seja, mas nós sabemos que tudo aqui está 
Ocupado, queixaram-se. 
E aqui que surge o jogo «do hora acusas tu, hora nego 
Eu, pois enquanto Eulália Bastos afirma que «os 
Representantes para a área técnica da adminis tração 
Comunal indicaram terrenos onde os pescadores afectos 
Possam construir as suas moradias sem 
Problemas», por outro lado, os velhos, afirmam que 
Receberam ordens «para invadir terrenos da Fundação 
Eduardo dos Santos (FESA) e do Sr. Nito Cunha». 
Diante deste quadro de contradições, mantêm-se 
Apenas as reclamações dos pescadores, considerando a 
Atitude da administração local e do GPL de um 
«Verdadeiro abuso à dignidade dos pescadores que 
Nasceram no Mussulo», sobretudo para quem deu uma 
Vida inteira a conservar os terrenos de onde agora são 
«Expulsos como se fossem estrangeiros ilegais». 


