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QUE a procura de terrenos para a 
concretização do sonho da casa própria 
ganhou contornos incalculáveis, em grande 
medida devido a especulação no sector 
imobiliário, não restam dúvidas. Basta dizer 
que o director provincial do Urbanismo e 
Habitação, Zacarias Kamwenho, 
confrontado com as demolições ocorridas 
na Graça, veio a público reconhecer que a 
procura de espaços para uma moradia cresce 
ao ritmo das construções anárquicas, 
sobretudo em cidades como 76 Benguela e 
Lobito. 
Poucos dias depois, ironia ou não, surgem 
denúncias de cidadãos preocupados com 
construções sobre campas, num cemitério 
localizado no bairro do Calohombo Alto, 
arredores da cidade capitalo Com as 
atenções da opinião pública centralizadas no 
cada vez 
mais apetecível bairro da Graça, onde já 
decorre o processo de arruamento e infra-
estruturação dos terrenos (reservas 
fundiárias), do extremo aposto da sede da 
província, bem nas imediações do aeroporto 
17 de Setembro, surgiam casas sobre 
cadáveres. Vários cidadãos, ainda que 
cientes das dificuldades por que se passa 
para a aquisição de terrenos, falavam mesmo 
em «cúmulo da imoralidade». As imagens 
que exibimos podem não ser  
suficientemente esclarecedoras, mas o 
semanário A Capital, que se dirigiu ao local 
na sequência das denúncias, constatou 
ossadas e trapos saídos das roupas usadas 
pelos que jazem neste clandestino cemitério. 
À chegada, uma fiel da Igreja Metodista, 
cujo templo está a um palmo da área em 
causa, preparou o repórter para um cenário 
a lamentar. «Não sabemos se a 
Administração tem conhecimento disso que 
ocorre aqui», frisou. Depois de ter galgado 
alguns metros, este semanário cruza o 
caminho do cidadão Arlinho Jaime Nafeca, 
morador do Calohombo há quase vinte 
anos. 

Explicou, então, que os vários amontoados 
de areia que faziam a curiosidade da nossa 
reportagem são os cadáveres sepultados na 
altura do conflito armado. 
De acordo com o guia da visita do A 
Capital, muitas casas recentemente ergui das 
«estão por cima de campas e ossos». «E 
ainda estão a construir mais», acrescentou. 
Na verdade, foi possível divisar vários 
alicerces na zona circunscrita a funerais na 
altura da guerra, o que significa dizer que 
outras moradias estão a 
caminho. 
Numa breve observação crítica, o sociólogo 
Eduardo Alexandre disse que, para lá das 
debilidades em matéria de fiscalização, a 
realidade do Calohombo deve servir de 
reflexão para toda a sociedade. «Não apenas 
dos órgãos fiscalizadores da Administração, 
estamos diante de um problema que nos 
coloca na condição de culpados», frisou 
Eduardo Alexandre, também ele bastante 
estupefacto. 
Em resposta ao 'barulho' feito pelas rádios 
locais, o novo administrador de Benguela, 
José Manuel Lucombo, esteve no local para 
ver o que soube por via da comunicação 
social. Nesta jornada de campo, que foi 
antecedida das visitas impostas pelas 
calemas na Praia Morena, o também 1º 
secretário do Comité Municipal do MPLA 
trabalhou com membros da Administração 
da zona do Calohombo. 
Para já, é ponto assente que a Administração 
Municipal vai exumar, numa primeira fase, 
um total de 100 corpos e transferir para 
outras áreas os populares que construíram 
sobre as sepulturas. 
 


