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Os moradores dos bairros Destaque, 51 e Cabarril, na 
Comuna da Barra do kwanza, munícípio de Viana, em 
Luanda, receiam ser despejados a qualquer momento, 
Embora a administração comunal garanta que o bairro é 
Legal. Segundo apurou O PAÍS, a desconfiança dos populares 
Residentes entre os quilómetros 49 e 55 do litoral sul de 
Luanda resulta do facto de o Governo da Província de 
Luanda (GPL) ter demolido recentemente os bairros 
Ilegais do lraque e Bagdad, no município do Kilamba- 
Kiaxe, como referiu Ferreira António, de 49 anos de 
idade, o morador mais antigo do bairro Destaque. 
"Isso é sempre assim, a administração diz que se pode 
construir, mas depois das casas construídas, dizem que 
não se devia construir numa área reservada paro o 
Estado. Por isso é que nós não estamos a fazer 
Construções definitivas", explicou o cidadão. 
A maior parte das casas do referido bairro são 
Construídas de terra, pau e capim, outras poucas foram 
Erguidas com chapas de zinco. Segundo o nosso 
Interlocutor, esta opção dos habitantes constitui uma 
Precaução contra a demolição e os gastos em vão. 
"O povo daqui acha que não adianta construir bem 
para depois ver as suas casas partidas", avançou 
Ferreira António e também fundador do Bairro 
Destaque. Residente do Destaque há nove anos, o cidadão lembra 
que o bairro começou em 2000, quando dez pescadores, 
vindos das zonas do Miradouro da Lua e do 
Buraco, resolveram pescar naquele lugar, onde mais 
tarde acabaram por se fixar. 
O soba esclareceu que naquela altura ele já vivia aí, à 
Beira-mar, numa cubata de pau e luando. 
Anteriormente, o bairro estava localizado a pouco 
Menos de 100 metros do mar. Com o avanço constante 
Das águas, a administração comunal autorizou os 
Antigos moradores a construírem os seus casebres mais 
Distante do mar, lugar antes ocupado por lavras, como 
Explicou o soba da zona. De lá para cá, as ocupações de 
Terreno têm sido frequentes, e hoje a população do 
Referido espaço está estimada em cerca de mil pessoas. 
Manuel José Martins, coordenador do bairro, descartou 
A possibilidade de venda de terrenos, mas admite que 
Recebem um préstimo financeiro dos beneficiários. 
"Concedemos parcelas de terra a quem quer construir a 
Sua residência. Não cobrimos nada, mas os favorecidos 
dão nos uma «gasosa» orçada entre 200 e 300 dólares 
por cada terreno". 
O coordenador esclareceu que estes terrenos não 
podem exceder os 20 metros de área. "Caso alguém necessite 
de um terreno com mais de 20 metros, 
encaminhamo-lo à administração comunal", disse a 
fonte, tendo acrescentando que nunca houve uma 



situação do género. 
Entretanto, o dirigente admite que há pessoas que 
Destaque é Legal. 
Uma senhora que preferiu falar sob anonimato, revelou 
que, no mês passado, a equipa da administração local 
esteve no Destaque e voltou a garantir a legalidade do 
bairro. 
"Disseram-nos para construir, mas sem nenhum 
documento que prova essa autorização é muito 
arriscado, preferimos viver assim a acatar com a autorização", 
disse a moradora, alegando que não tenciona 
lamentar pelos gastos no futuro. 
Para ela, a administração já devia orientar o registo das 
casas existentes no bairro, para posteriormente conceder 
a escritura aos proprietários. 
O PAÍS envidou, sem sucesso, um esforço para 
contactar a administradora da Barra do Kwanza a fim 
de se pronunciar sobre o assunto. Entretanto, abordado 
por este jornal, o secretário-geral daquela repartição 
comunal de Viana, Poeira José de Castro, assegurou a 
legalidade dos mesmos bairros, tendo avançado as 
possíveis alterações que podem ocorrer aí. 
"Até agora podemos afirmar que os bairros são legais. 
Por isso temos vindo a aconselhar aos moradores para 
fazerem construções definitivas, de modo a melhorarem 
as suas condições de vida". 
O Secretário anunciou ainda a intenção da sua direcção 
em retirar o pessoal dos Quilómetros 51 e 54, para 
serem realojados mais distante da estrada, ideia é afastar 
os residentes do perigo que causa o trânsito automóvel 
e abandonar a área abrangida no projecto de 
alargamento da via", aclarou, acrescentando que a 
administração projecta juntar esses bairros para 
transformá-lo num só. 
Poeira de Castro reconheceu que surgimento desses 
bairros foram uma iniciativa ilegal de povos que se 
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dedicavam à agro-pecuária e pesca. Por isso aponta a 
necessidade de organizá-los agora, para não criarem 
outros problemas. 
Quilómetros 51 e cabarril avançam Contrariamente à 
atitude dos moradores do bairro Destaque, a maior 
parte dos habitantes do Quilómetro 51 e do Cabarril já 
têm os blocos preparados para a construção definitiva. 
Os mais ousados já construíram os alicerces e parte de 
suas casas com blocos, mas foram desencorajados pelos 
seus vizinhos que alegam terem ouvido rumores sobre 
desalojamento. 
Arminda Albino, de 59 anos de idade e moradora do 
km 51 desde 1986, diz que tiveram de parar com as 
construções devido as demolições ocorridas em 
Luanda. "Não dá para continuar a construir, uma vez 
que, em Luanda, os outros perderam as suas casas e 
ficaram na rua". 
Apesar de ter recebido incentivo de construção 



definitiva, por parte da administração local, a cidadã 
alega que "o governo decide o quer e quando quiser, 
nós só temos que obedecer". 
Já os moradores do bairro Cabarril consideram as 
promessas das entidades governamentais como uma 
profecia habitual que demora para acontecer. "Os 
dirigentes vêm a prometer desde há muito tempo, mas 
não cumprem com as promessas", disseram agastados. 
Neste bairro são também visíveis algumas residências 
não acabadas, erguidas com blocos. 
Saúde anda doente 
Nenhum desses bairros possui sequer um posto 
médico. Quando alguém está doente é levado para a 
Barra do Kwanza. A baleia custa algum tempo, porque 
na zona não circulam transportes públicos. 
Os casos patológicos que se registam durante o penado 
nocturno não têm outra solução senão esperar pelo 
amanhecer. As mulheres grávidas são as que mais 
sofrem nessas situações, acabando, às vezes, por dar à 
luz em suas casas, sem quaisquer condições. Alguns 
partos realizados nesses bairros resultaram em mortes 
dos recém - nascidos, por falta de cuidados específicos. 
Os residentes consomem a água salobra que retiram 
dos poços escavados próximo do mar. Os bairros não 
têm energia eléctrica, mas os que podem recorrem a 
pequenos geradores, abdicando do silêncio habitual 
nessas paragens. 
No capítulo da educação, os populares dos três bairros 
beneficiam apenas de uma escola, a número 975, 
localizada no Cabarril. Por causa disso, as crianças do 
Quilómetro 51 e do Destaque são obrigadas a percorrer 
a pé cinco e seis quilómetros. 
A escola possui duas salas de aula e lecciona da lª à 4ª 
classe. As classes seguintes (5ª e 6ª) remetem os adolescentes 
à sede comunal que dista mais de 15 
quilómetros. O sonho dos mais velhos de quererem 
prosseguir com os estudos vê-se cada vez mais adiado. 


