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Daniel Francisco de 86 anos, soba do bairro 
denominado Museu da Escravatura, localizado 
próximo da instituição pública com o mesmo nome, 
na comuna do Benfica, na Samba, queixa-se de 
nunca ter recebido nenhuma prestação financeira 
referente ao posto que diz ocupar há mais de 10 
anos.  
“Estou aqui há muito tempo e nunca recebi 
nenhum Kwanza de soba que eu sou, mas vou a 
todas reuniões de zona, do município e em 
algumas actividades do Governo Provincial e 
cumpro com os meus deveres na comunidade”, 
lamentou o soba, contando que o uniforme que 
veste lhe foi dado pela Administração Municipal da 
Samba, sob orientação do Governo da Província 
de Luanda (GPL).  
Quando se encontra com os altos mandatários do 
município ou do GPL, estes pedem-lhe paciência, 
ao ponto de alegarem que o seu dinheiro vai ser 
entregue tão logo resolvam algumas situações, 
segundo o queixoso.  
O ancião chega mesmo a colocar a distância que o 
separa das instituições do Estado como a razão do 
abandalho que recebe dessas, porque os seus 
colegas do Quilómetro 30, Ramiro, Buraco e Barra 
do Kwanza recebem apoio regularmente.  
Por causa disso, ele prefere considerar-se 
desprezado ou descriminado, desconfiando até 
que o seu nome nunca constou da lista dos sobas 
no activo.  
Oriundo do município da Caála, província do 
Huambo, Daniel Francisco chegou a Luanda aos 
14 anos de idade, tendo habitado no bairro do 
Cazenga durante muito tempo, até que em 1986 
recebeu a incumbência de assegurar o Museu da 
Escravatura.  
Poder sem autoridade  
Na ocasião da entrevista a este jornal, o soba 
manifestou o seu descontentamento pelo facto de 
estar a ser ultrapassado em assuntos respeitantes 
à administração territorial da área que considera 
de sua jurisdição.  
“Todo mundo vem aqui e faz o que quiser sem me 
dizer nada”, desabafou, tendo mostrado o cerco 
que a direcção do Museu da Escravatura colocou 
em volta das casas dos moradores. Alega que 
local pertence à referida instituição do Estado.  
Para demonstrar que a sua presença e a dos 
vizinhos não partiu de uma ocupação ilegal, 
contou que chegaram ao local por intermédio de 
Boaventura Cardoso. Informou que foi o actual 
governador de Malange que o mandou habitar 
nessa localidade, numa época em que era difícil 
alguém aparecer por aí para lhe prestar apoio.  

“Essa profissão de guarda que me deram em 1986 
me obrigou a muitos sacrifícios, um dos quais 
poderia ter sido a minha vida”, contou o próprio, 
que até hoje espera por um sinal do actual 
governador de Malange.  
Daniel Francisco encontra-se reformado, 
recebendo apenas mensalmente uma pensão 
financeira de  
oito mil Kwanzas. 


