
Apetite s imobiliarios 
ameaçam moradores no bairro 
da petita 
Semanrio Angolense...05--04-08 
Enquanto aguardam pelas indemnizações, os proprietários 
de restaurantes e tabernas da Praça da 
Figueira, à entrada da Chicala, na ilha de Luanda, 90 
vendedores que exerciam actividade no mesmo lugar 
em barracas foram transferidos provisoriamente para a 
ponta do mesmo bairro, pela Administração Municipal 
da Ingombota, num lugar que antes servia de aterro 
sanitário, no qual estão a continuar com os seus 
negócios. 
Os semblantes destes vendedores, que até a semana 
transacta estavam em "troca de mimos" com Agentes 
da Fiscalização, continuavam carregados de tristeza 
como protesto de os mesmos serem transferidos para 
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um lugar no qual queixam-se de baixo rendimento das 
suas vendas, contrastando com o antigo local, onde, 
segundo Lourenço Pedro, arrecadava 18 a 20 mil 
Kwanzas/dia, e hoje resume-se a 2 ou 3 mil. 
Em declarações prestadas ao AGORA nesta quartafeira, 
26, o jovem de 28 anos receia perder o seu 
negócio por falta de clientes assíduos. "O negócio não 
está a andar bem. Há poucos clientes aqui neste novo 
lugar. 
E os prejuízos são enormes, principalmente aos que 
vendem produtos perecíveis", disse, acrescentando que 
o facto de o actual lugar distanciar muito da Avenida 
Murthala Mohamed, a única que dá acesso à ilha tem as 
suas implicações no negócio, a julgar pela fluidez dos 
transeuntes que tinham como paragem obrigatória a 
anterior praça. 
"Veja", aponta para o repórter, "Geralmente os clientes 
que vêm aqui são os poucos moradores que vivem aqui 
próximo, que, no fim de mais um dia de trabalho 
entram numas destas tendas para beber uma cerveja ou 
degustar uma lagosta", sublinhou, avançando que numa 
tenda onde anteriormente frequentavam mais de 15 
clientes nas horas avançando, que numa tenda onde 
anteriormente frequentavam mais de expediente que 
vão das horas normais de expediente que vão das 6 da 
manhã a meia-noite, hoje este número tem estado a 
oscilar entre dois a quatro fregueses. 
Para além de a nova praça situar-se longe dos seus 
frequentadores, na visão do nosso entrevistado, o elevado 
grau de ausência dos seus "habitués" tem a ver 
também por falta de uma praia para atrair clientes que 
gostam dar um mergulho durante a sua permanência, 
apesar de estar localizada à beira mar como é óbvio. 
"Os clientes gostam de comer e beber e depois dão um 
mergulho ao mar para relaxar. Isto atrai-os muito. Aqui 
está tudo contrário para nós. Antes de nos mandarem 
para aqui a Administração devia lembra isto", 
desabafou Lourenço Pedra. 
Para Maria de Lourdes, proprietária de uma barraca 
onde comercializa comes e bebes, o local não está em 
causa, mas o receio reside em não saber quanto tempo 
vão permanecer os vendedores para se evitar eventuais 
transtornos, que poderão consistir em serem retirados 
em pouco tempo, para irem apartarem num outro mais 
distanciado, como é o caso do futuro mercado do 



Panguila que esta a ser erguido no município do 
Cacuaco, que segundo estimativas, poderá receber mais 
de seis mil vendedores. 
"A Administração deveria nos explicar quanto tempo 
vamos ficar aqui, uma vez que estamos provisoriamente 
num terreno do Estado, disse a nossa interlocutora". 
À pergunta sobre os rendimentos neste novo espaço, 
Maria de Lourdes reconheceu haver pouca clientela, ao 
contrário da Figueira onde tinha lucros acima da média, 
mas evitou avançar os números porque variavam a cada 
dia. 
Segundo ela, o local embora seja agradável em termos 
de segurança, ao contrário de anterior onde se registavam 
algumas preocupações protagonizadas por 
"amigos do alheio", a verdade é que nestes primeiros 
dias há mais prejuízos do que ganhos. 
Helena Castro, uma outra senhora que acedeu falar à 
reportagem do AGORA, lamentou o facto de os vendedores 
terem sido apanhados desprevenidos pelas 
autoridades sem, no entanto, negociarem para saber se 
os mesmos estariam dispostos a mudar para o actual 
local ou optariam em indemnizações. 
"Se houvesse negociações, acredito que muita gente 
desistiria vir para aqui. Talvez há quem optasse por 
indemnização.(D) 
Hoje, a orla marítima que parecia protegida pela 
Capitania de Luanda está sendo "assaltada e maltratada" 
por cidadãos nacionais e estrangeiros que estão a 
construir em locais proibidos. 
Só para elucidar uma ideia de conjunto de algumas 
construções, da Chicala ao control policial do Benfica, 
no bairro com o mesmo nome, com a excepção da 
praia piscatória da Camuxiba, na Samba, a faixa litoral 
está ocupada com vivendas de luxo erguidas sem a 
autorização a Capitania do Porto de Luanda e dos 
ambientalistas. É um caso que prometemos abordar 
com mais pormenores numa das próximas edições 
6.3 Destribuição de residências. 


