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Foi com muita satisfação que tomamos 
conhecimento da conclusão da primeira fase 
da construção das novas centralidades em 
Luanda. Situação esta que faz com que os 
angolanos contem com mais chances para 
verem resolvido mais um problema candente 
no país, a gritante falta de habitação condigna 
para os pacatos cidadãos. De facto os edifícios 
ali constatados são de alta qualidade 
arquitectónica modernos e que vão permitir a 
todos que forem lá viver comodidade e 
melhores serviços.
Estamos a acompanhar os esforços (um 
Executivo que pretende cumprir to o que 
prometeu na véspera das eleições de 2008. até 
2012 a construção de um milhão de casas e a 
criação de um mil hão de empregos. Queremos 
de coração que tudo se concretize. pelo menos 
I 75%. para o bem de todos nós. Ainda. nada 
vimos. mas cremos; pensávamos ser mais 
facultativo. mas começa já 
duvidoso e tudo obscuro; quando é que 
aqueles que não têm empregos ou são de baixa 
renda terão direito? 
De promessas já estamos cansados. e Chegou a 
hora de exigirmos dos governantes trabalho, 
honestidade e, acima de tudo, respeito pelo 

cidadão que confia nele o direito de governar 
ou de traçar os destinos da nação. Pena é que 
muitos deles não compreendem o papel que 
devem exercer, o de servidor público, fazem 
das tripas o coração só para engordarem as 
suas contas e atenderem 
os pedidos das amantes e das catorzinhas com 
os dinheiros do estado, comprando carros 
caríssimos e outras coisas mais que nem vale a 
pena citar. Que tamanha falta de moral. Por 
esta razão, solicito aos responsáveis do meu 
país, fundamentalmente aos gestores das novas 
centralidades que cumpram escrupulosamente 
com os princípios da atribuição ou venda de 
tais residências, nada de corrupção, ambição 
desmedida ou outras formas de cambalacho, 
porque este é filho do senhor fulano, aquele é 
filha da dona beltrana e a sicrana é minha 
namoradinha, etc. 
Estas coisas de cambalachismos e com 
padrismos têm de acabar para se repor a 
verdade dos factos. Quem já mora na cidade 
alta ou baixa com todas as condições dadas 
pelo Estado não deve retirar a possibilidade 
daqueles que nem um chimbeco têm. Ponto 
prévio, meus senhores! 


