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COMO SEMPRE acontece não faltaram 
as «buldozers», os Polícias e os governantes da cidade. Estes representados 
pelo seu vice, que, de megafone em riste, conduziu 
a operação de transferência dos moradores 
da favela da Praia do Bispo, que durante anos conviveram com um 
dos braços de mar, junto à nova marginal, paredes meias 
com uma arquitectura moderna, de fino bom gosto. 
Depois de sofrimentos incontáveis e do convívio com a 
tragédia das calemas que, ano após ano, tiraram 
sono e haveres, os moradores sentiram-se regozijados com a 
promessa feita, depois de catalogadas as casas e identificados 
os seus locatários. Para os que estavam legais, o mesmo 
é dizer, os «ocupas», que, desde 
sempre, escolheram como única opção aquele 
incómodo lugar para viver, a transferência decorreu de 
forma pacífica. E nem o facto de as casas que estavam 
à sua espera, no Panguila, terem o rótulo de provisórias 
e serem destinadas a mais do que uma farm1ia por 
unidade lhes tolheu a alegria. A favela era um sítio mau 
de mais para se viver. Mas, enquanto uns junto aos autocarros 
aguardavam o transporte para a nova morada, depois de colocarem 
os seus parcos pertences em camiões postos à disposição, 
outros esganiçavam-se em escaramuças por causa 
dos direitos de propriedade, pois, os supostos proprietários, 
surgiram a reivindicar o direito a nova habitação. 
Gerou-se um enorme burburinho, ao qual nem a Policia 
estava a conseguir pôr cobro. De repente, Bento Soito, 
vice da edilidade luandense e responsável pela mudança, 
teve uma ideia brilhante, mas perigosa: convidou os 
moradores a denunciarem os falsos proprietários. 
Foi o bom e o bonito... Apontados a dedo, os pretensos 
titulares de espaços alugados a nu1 kwanzas por mês, 
tiveram de ser escoltados pelas autoridades. Saíram do 
local e voltou a ordem e boa disposição a quem sempre 
ansiou por uma moradia digna. Segundo promessa de Bento Soito, as moradias do 
Panguila serão provisórias, vai distribuir terrenos para a construção 
dirigida a todos os ex-moradores da favela que, em segunda triagem, 
provem ser detentores desse direito. 


