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SE houvesse alguma comparecência, com negociações 
Em tempo oportuno, sem arrogância e insensibilidade 
Pelo meio, de certeza absoluta que o cenário dantesco, 
Que mais se assemelha a um campo de refugiados, seria 
Evitado e as coisas resolver-se-iam a contento das 
Partes. 
Mas, não foi assim que as coisas funcionaram. E 
Celestina Augusto chama de «sofrimento» a um cenário 
Que é, a todos os títulos, indescritível: já lá vai mais de 
Um mês, desde o dia 4 de Março, que viu a casa, que 
Erguera à custa de muito suor, a vir para baixo, por 
Força do camartelo da Administração Municipal das 
Ingombota. 
Aquilo que lhe custou, anos e anos, a colocar de pé, 
Bloco por bloco, dias e noites de muita transpiração, 
Um apertar de cinto para poupar, e, claro está, muito 
Dinheiro gasto em material para construção, estava ali 
Diante dela transformada em escombros. Numa só - 
Palavra, os anos de dedicação estavam ali debaixo dos 
Seus pés, feitos pedra sobre pedra. 
Ao mesmo tempo que lamenta pela desgraça que bateu 
A sua e a porta de centenas de famílias, a senhora 
Esconde as lágrimas que ameaçam serpentear e inundar 
o rosto. «Nós que vivíamos em casas de betão armada, 
Com a construção autorizada pela administração comunal, 
Somos agora obrigados a viver em cubatas de 
Chapas que, cada um à sua maneira, está a construir, 
Consoante as suas possibilidades financeiras», lastimou. 
Em Fevereiro último, no dia 14, sem qualquer aviso, 
Começaram as palmeiras movimentações de homens 
Da administração municipal e comunal, de polícias 
Fortemente armados e de máquinas pesadas, dispostos a 
arrasar com tudo quanto fosse casa ali ergui da. 
Neste dia, recordam os moradores, cinco casas foram 
demolidas. Não destruíram mais, «porque o povo 
reagiu» energicamente. Como que em busca de 
soluções para albergar aquela gente, os homens e 
máquinas abandonaram O local, advertindo que todos, 
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sem excepção, tinham pouco mais de 24 horas para 
«arrumarem tudo e deixarem o local». 
Abrangidos pela medida de demolição, os populares 
aguardaram por alguma solução, mas o que aconteceu 
pouco tempo depois foi o pesadelo, ou melhor, a 
tragédia de que nunca chegaram a imaginar. 
No dia três de Abril, homens, armas e máquinas regressaram 
e, desta vez, com vontade de arrasarem com 
tudo o que encontrassem pela frente e, senão muito, 
deixar apenas cinzas. «Destruíram algumas casas. Um 
dia depois, isto é, no dia quatro, acabaram por destruir 
tudo o que sobrou, até mesmo os bens das pessoas», 



denunciou a moradora Celestina Augusto. 
Os homens abandonaram o local, sem, ao menos, 
explicarem qual seria o destino daqueles populares, 
atirados, num assomo de poucas horas, para o 
abandono completo, à sorte de todas as vicissitudes 
decorrentes da exposição à corrente fria proveniente do 
mar adjacente, à chuva e ao sol tórrido de todas as 
manhãs. 
Quando a chuva cai, molha tudo. As pessoas e o pouco 
dos haveres que restou dos populares na saga da 
demolição. Como se não bastasse, o sol não tem sido 
nada complacente. «Estamos a ser queimados todos os 
dias», afirmou, por sua vez, Baptista Alfredo, que, 
depois de muito sacrificio, perdeu a casa de dois 
quartos, sala, cozinha e casa de banho. 
Como ele, Engrácia Pacheco suporta a mesma dor e 
revolta, pois «partiram tudo, a casa e a nossa miséria, e 
não disseram se nos vão dar um tecto». 
A aposentada, de 54 anos, perdeu também todos os 
documentos pessoas por força da demolição, de tal 
fom1a que complica todo o processo inerente à 
segurança social. «Não sei se conseguirei receber o 
dinheiro da reforma, depois de tudo o 
Que fizeram. Isto se faz com cidadãos angolanos que 
somos Por que nos tratam desta forma como se 
fossemos animais» interrogou-se. 
Como alternativa em função das várias intempéries da 
natureza os desalojados viram-se forçados a ergue no 
mesmo local onde tinham casas de construção 
definitiva. Minúsculos casebres de chapa de zinco para 
ao menos. 
Conseguirem evitar os escaldantes raios de sol do frio 
nocturno e ainda das últimas chuvas que se abateram 
quase torrencialmente sobre a capital. «É uma cubata 
para nos cobrir do sol para nos remediar reconheceu 
Fernando Pedra também atingido pelo camartelo do 
Governo Provincial de Luanda. 
A vida apesar da incerteza não pára mas as dificuldades 
aumentaram significativamente. Aguardam por isso 
ansiosos, que uma mão amiga e a promessa da 
governadora provincial de Luanda, Francisca do 
Espírito Santo, venha, na realidade, a concretizar-se. 
«Solicitamos a intervenção da governadora e ela deu a 
esperança que resolveria. 
Continuamos a aguardar mas estamos a ver que não 
conseguiremos nada» disseram E os moradores têm 
razões de sobra para pensarem desta forma. É que 
Suzana Meio, a administradora municipal das 
lngombotas tem uma visão diferente da sua superior 
hierárquica. Francisca do Espírito Santo ao ponto de 
ultrapassá-la à direita. «Ela» Suzana Melo disse que não 
haverá indemnização para ninguém» revelaram. 
E porque o futuro é insondável continuam sem saber o 
que ira a seguir e em contrapartida a vida essa complicou- 
se radicalmente de tal sorte que ate trazer refeições 



passou a ser um luxo para alguns dos moradores. 
«Já pedimos ajuda mas ainda não vimos ninguém do 
governo a trazer pelo menos arroz mas somos filhos de 
Angola Como é que vamos criar os nossos assim na rua 
em cubatas mal feitas?» voltaram a interrogar-se. 
E quando se fala em crianças a situação toma-se ainda 
mais estarrecedora doenças respiratórias e diarreicas 
agudas começaram a fazer morada entre os mais 
pequenos muitos dos quais acabaram por perder o ano 
lectivo pelo facto de que muitos dos haveres entre 
vestuários e material académico desapareceram na 
retirada apressada antes das demolições. 
O filho de Isabel Samuel de pouco mais de um ano 
vive a angústia de ver o filho a definhar acometido com 
uma forte diarreia «Há muitos mosquitos por aqui as 
crianças estão a ficar com paludismo e além disso estão 
a ficar desnutridas» contaram. 
O tempo passa e a vida também mas no íntimo de cada 
morador sobretudo entre os chefes de família há a 
firme convicção de que dali não arredarão o pé. Pelo 
menos até que alguém lhes diga olhando olhos nos 
olhos, para onde irão e em que condições serão 
acomodados. 


