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Os ex-moradores da Boavista transferidos 
compulsivamente para uma zona baldia 
transformada em área habitacional no Zango, 
mas sem condições das que tinham antes do 
desalojamento, denunciam actos de 
intimidações perpetrados por ele mentos 
afectos à Investigação Criminal da esquadra 
policial daquela zona 
Identificados apenas por Bruno e Machado, os 
agentes são acusados de desenvolver uma 
campanha de medo entre os beneficiários do 
Programa de Realojamento da População 
(Prp), do governo provincial de Luanda (Cpl) e 
da direcção provincial da Assistência e 
Reinserção Social (Dpars). 
Em causa estará a venda de imóveis a pessoas 
estranhas e os moradores defendem-se com o 
facto de que o Prp, iniciado em 2003, não foi 
bem conduzido, visto que muitos dos novos 
Í1:1quili nos, em função do agregado familiar 
teriam de receber casas mais espaçosas. 
“Somos da Boavista, Via Sonils. Quando 
chegamos aqui não encontramos o que nos 
prometeram durante as negociações e muitos 
tiveram de ocupar as casas e eu também 
ocupei uma, mas para a minha surpresa 
passados estes anos todos aparecem eventilais 
proprietários da casa com documentos 
duvidosos a justificar a sua titularidade”, disse 
um dos ofendidos. 
Embora a situação se arraste há vários anos, 
em 2011, o quadro mudou com a entrada em 
cena de dois supostos agentes da autoridade a 
desempenhar o papel de negociadores e 
fiscalizadores em conluio com a Casa Técnica, 
entidade gestora de imóveis do Zango, a 
encabeçarem negócios de casas e terrenos na 
zona. 
Os visados são unânimes, enquanto os 
supostos donos das casas não apresentarem 
documentos da Via Sonils e um certificado do 
Cpl e da Dpars, não arredamos o pé em 
nenhum destes imóveis, vis to que todos os 
inquilinos têm uma nota de titularidade 

provisória. 
“Fomos mal reassentados e já apresentamos 
várias reclamações e ninguém nos ouviu”, 
acrescenta Alfredo, como prefere ser tratada a 
nossa fonte, que ao mesmo tempo acredita que 
os dois alegados polícias, terão protagonizado 
inúmeros actos ilegais que culminaram com a 
soltura do ex-vice-presiden te da Associação 
“N guami Maka”, um parceiro negocial entre 
os camponeses e a Casa Técnica, acusado de 
desvio de dinheiro dos camponeses da área. 
O jogo remonta há anos, mas apenas em 2011 
as reclamações subiram de tom, colocando no 
cenário aparentes agentes da autoridade como 
intermediários do negócio de imóveis. 
“Vivo aqui desde que vim da Boavista e nunca 
apareceu ninguém a dizer que a casa era sua 
pertença, mas há uns meses apareceu um 
grupo de indivíduos com material de 
construção para fazer os acabamentos da casa. 
A esposa ligou para mim aflita e cheguei a 
casa e pedi as informações necessárias e o 
suposto proprietário percebeu que tinha sido 
uma burla, depois de ter pago 27 mil 
dólares por uma casa já habitada”, lembrou. 
Assegurando que ficou a saber por outras 
fontes que o processo tinha a chancela de 
Bruno e Machado com o apoio de alguns 
membros da Casa Técnica, entidade sem poder 
de decisão na cedência das residências. 
“Estão a vender muitas casas. Como é que nós 
que saímos da Boavista ainda continuamos a 
minguar e os que estão na cidade recebem as 
casas, isso não pode ser”, concluiu. O Cpl, 
conhecedor da situação, ainda não reagiu 
oficialmente, cabendo agora aos responsáveis 
pelo Zango a sua 
legalização consoante as listas existentes. 
O comando municipal da Polícia de Viana 
prometeu esclarecer a situação nos próximos 
dias, visto que as queixas dos moradores já se 
tornam frequentes, denunciando agentes 
policiais destaca dos naquela circunscrição. 


