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Paulo António Diogo, 31 anos de idade, 
chama a atenção dos dirigentes do 
país para que façam um estudo ade-
quado antes de intervirem em soluções 
de problemas que envolvem o povo.  
“Esse Governo tem de se habituar a 
estudar as situações e não reagir 
sempre de forma agressiva”, 
desabafou, questionando “como é 
possível pessoas ditas intelectuais 
colocarem alguém cuja vida depende 
directamente do mar numa zona onde 
nem sequer existe um charco de 
água?”.  
Respondendo às acusações segundo 
as quais os seus pais teriam ocupado 
uma parcela de terra alegadamente 
pertencente ao Estado Angolano, Paulo 
Diogo informou que ele e as irmãs só 
foram saindo à medida que se 
casavam.  
“Saídos da ilha do Mussulo, os meus 
pais foram abrigar-se no Morro dos 
Veados em 1969, por causa da pesca e 
da venda do pescado e sabemos todos 
que, nessa altura, o país era 
administrado pelos portugueses. 
Portanto, nós somos anteriores ao 
primeiro Governo de Angola”, revelou.  
Desesperado com a situação do velho, 
que, em sua opinião, se agrava a cada 
dia que passa, Paulo Diogo pediu aos 
responsáveis do desalojamento, que 
considera forçado e agressivo, para 
atenderem à doença do velho em vez 
de pensarem só nos seus negócios.  
“Imploro que devolvam imediatamente 
os barcos, para que os trabalhadores 
do pai voltem a pescar, pelo menos até 
cercarem também o próprio mar, 
ironizou. 
Origem de Morro dos Veados  
A mãe de Paulo Diogo não se deixou 
ficar à margem de um assunto que 
considerou ser de pessoas com idade 
superior a 50 anos, isso a julgar pelos 
36 anos de independência de Angola. 
Alegou ser testemunha ocular da 

escavação e abertura da estrada que 
liga Luanda às províncias costeiras do 
sul do país.  
“Naquela altura saiamos daí a pé até 
ao bairro Futungo de Belas para 
apanharmos o autocarro da TECUL, 
salientou a senhora, informando que 
“todos os seus nove partos 
aconteceram aí ao lado do mar”. Outro 
segredo desvendado pela anciã de 61 
anos de idade teve a ver com a origem 
do nome da zona.  
Explica ela que, tendo sido um corredor 
de entrada para a província capital de 
Angola, havia na área unidades 
militares.  
“Muitas vezes, os tropas do colono iam 
aí matar veados naquele morro, depois 
eles começaram a dizer vamos ao 
morro dos veados e o nome ficou até 
hoje. Apesar disso, Teresa da Cunha 
informou que este tipo de animais não 
ameaça o homem, mas o barulho dos 
tiroteios causava medo, até que os 
portugueses foram conversar connosco 
para estarmos tranquilos.  
“Mesmo que eram colonos, 
respeitavam as pessoas e nunca nos 
tiraram daí”, acrescentou, revelando 
que, às vezes, compravam o peixe de 
seu marido. Sobre a doença do marido, 
a velha mostrou -se chateada com 
pessoas que falam da doença do seu 
marido como sendo consequência da 
idade. “Thdo o que se passa com o 
meu marido eu sou a primeira pessoa a 
saber, não é bom falar de uma coisa 
que não sabemos”, atirou a senhora, 
salientando que durante aos mais de 
50 anos de convivência o esposo 
nunca teve uma crise do género. 


