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"Queremos as nossas casas! Queremos as nossas casas", 
Gritavam de forma compassada, defronte ao Hospital 
Josina Machel, em Luanda, os moradores do demolido 
Bairro do Iraque, no Kilamba-Kiaxi, perto da Camama, 
Rujas casas foram demolidas na madrugada de segunda-feira, 
20 De Julho. A intenção dos manifestantes era protestar defronte à 
Assembleia Nacional e na Cidade Alta (Palácio 
Presidencial) contra a forma "bruta e desumana como 
Estão a ser tratados pelas autoridades". 
No entanto, a Polícia interveio e afastou-os até ao 
Hospital de onde foram escorraçados pelas forças 
Antimotins que se fizeram acompanhar de cães e carros 
Blindados equipados para o efeito. 
"É desta forma que eles acham que vão resolver o 
Problema?", questionava-se um homem, ligeiramente 
Assustado com a represália da Polícia, apesar de a 
Situação já ter sido ultrapassada na altura. 
Os manifestantes, espalhados pela zona do Nzamba II, 
Na Samba, e temendo que as forças policiais as 
Perseguissem, voltaram para as suas casas, no “Iraque", 
Onde as sobras das demolições são visíveis logo à 
Entrada do bairro. 
“Mataram-nos mesmo com vida", disse Manuel outro 
Vítima, prostrado sobre os escombros da sua moradia, 
Com as mãos na cabeça. Manuel permaneceu calado, 
Tentando conter as lágrimas que lhe avermelhavam os 
Olhos. Os vizinhos ajudaram-no a relatar como as coisas 
Aconteceram: Nunca na minha vida vi tantos homens 
Armados como na segunda-feira", conta Nzola Victor, 
Pai de seis filhos, com quem passa as noites ao relento. 
Victor lembra ainda o seu espanto ao ser acordado às 
Cinco da manhã devido o roncar estrondoso dos veículos 
Militares, cujos trilhos dos pneus ainda se viam 
No chão, domingo, 26 de Julho “saltámos da casa e nem 
Tivemos tempo de retirar as coisas, está tudo 
Estragado", acrescenta, enquanto tirava dos escombros, 
Com a ajuda de uma mulher idosa, as chapas de zinco 
Menos danificadas. "Esta é a minha mãe. Estou sem palavras, 
Sinceramente", desabafou A mãe, uma senhora de 60 
Anos de, idade, trémula, com os lábios secos e o rosto 
Nitidamente pálido, apenas aproveita as reclamações do 
Filho para confirmar com a cabeça e as mãos. 
Segundo moradores, mais de 30 veículos deslocaram-se 
Ao bairro e a ninguém foi dada a oportunidade de 
Evacuar os haveres de dentro das residências. A pior 
Cena, contam, foi de uma senhora retirada da casa logo 
Após dar à luz. "Os polícias riam-se apenas e assistiam a senhora fazer 
O parto", relatam. "Fomos muito humilhados, mas 
Muito humilhados", acrescenta Manuel, já recuperado, 
Limpando do rosto a poeira com a única camisa que lhe 
Restou. A espera do parto 



Clarinha Montinho e Teresa António Manuel estão 
grávidas há nove meses e esperam apenas pelo dia do 
parto. As suas casas também foram demolidas no 
bairro Bagdad e não sabem onde se refugiar para ter os 
bebés. Clarinha, mais tranquila do que Teté, conta que o 
marido, com quem tem três filhos, anda de viagem, 
desconhece o que aconteceu à família. “Todas fomos 
vender e só no regresso é que soubemos que as casas 
tinham sido partidas”, narra a vendedora ambulante, 
que se levanta a quatro da manhã devido à sua 
actividade comercial. 
“Quem nos vai devolver os nossos haveres? Que mal 
fizemos?”, interroga-se Teté a choramingar e queixa-se 
de terem sido abandonados ao relento. “Nossa vida é 
só sofrer. Partiram-nos até os tanques de água. Há mais 
de cinco dias que não banhamos. Nem mudamos de 
roupa”, deplora. 
As crianças sorriem apesar da gravidade da situação. 
Com os trocos nus, descalças e sujas, elas fazem poses e 
pedem ao fotógrafo que as capture. Umas correm de 
um lado ao outro, gritando, outras, aparentemente 
condoídas, ouvem as lamentações dos adultos. 
"As coisas não funcionam assim. Se nós já estamos 
ilegais, como é que o governo, que quer repor a ordem 
age à margem da lei?", questiona-se Alberto, de 25 
anos. O jovem retirava dos escombros os bens aproveitáveis 
e transportava-os para uma viatura de marca Dina, 
onde já estavam os blocos que serviam para a 
conclusão das obras da casa. 
Obrigados a refugiarem-se em casas de amigos e 
familiares, os antigos moradores da zona adstrita às 
instalações da TPA na Camama mostram-se 
conformados com a situação, apesar das perdas. 
Aqui as terras encontram-se completamente 
abandonadas, com algumas construções deixadas ao 
meio, montes de areia cobertos com lonas e as dezenas 
de casas existem no local foram demolidas. Ao longe, 
vêem-se pessoas carregando chapas de zinco sobre a 
cabeça e blocos de cimento em carros demão. 
David Manuel, camponês, conta que a única 
informação que teve, isto no dia da demolição, foi que 
os terrenos são reservas do Estado. "Ao menos que 
houvesse um sinal, porque se encontrássemos essa informação 
não compraríamos terreno nenhum". 
André Zagi, outro homem encontrado no local a 
arrumar os blocos que sobraram intactos, narra que 
trabalhou em lavras de camponeses durante muito 
tempo. "Como era difícil o transporte, os proprietários 
venderam-nos parcelas de terra para construir uma casa 
para as nossas famílias". 
A parcela de terra, adquira em 2005, custou mil dólares, 
mas até a data da demolição estes só haviam pago 
metade. Cansados, depois de terem trabalho durante 
mais de uma duas horas a arrumar os blocos, André e 
David sentaram-se debaixo de um cajueiro para tomar 



o pequeno-almoço, apesar de serem doze horas. 


