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Mais milhares, recentemente desalojadas 
do bairro da «Favela», por detrás da 
Assembleia Nacional, também conhecido 
como Capolo 
II, e transferidas para o Zango 
IV, estão insatisfeitas, pelo facto de as 
autoridades obrigarem três agregados a 
coabitarem a mesma residência. 
O descontentamento é visível no rosto 
dessas famílias que lá habitam, 
principalmente nas crianças. Jerónimo A 
Gostinho, de 26 anos, um dos moradores 
mais antigos do bairro de onde saíram, 
esclareceu que até ao momento 
encontra-se sem moradia, por se ter 
afirmado que não sairia do bairro caso 
partilhasse uma cada com outra família. 
«Eu reivindiquei simplesmente sobre um 
direito que a qualquer ser humano cabe 
e se sente injustiçado, não sei por que é 
que nos retiraram como se fôssemos 
animais 
», reclamou. Os moradores do Zango IV 
também protestam contra o facto de não 
terem sido avisados com a antecedência 
de alguns meses. No acto da retirada 
dessas pessoas outro jovem tentou 
reivindicar, mas responsáveis do 
Governo 
Provincial pediram à Polícia para que 
levassem o jovem até à esquadra 
do Zango I, onde permaneceu 
durante três horas. Com esposa e pai de 
três filhos, o jovem está alojado em 
casa de seus familiares, porque no 
momento 
da distribuição das casas encontrava-se 
detido. As famílias alegam que, na noite 
em que foram retirados, eram 21 horas e 
quase toda vizinhança estava a dormir e 
algumas pessoas ainda se encontravam 
fora das suas casas. «Eles pediram que 
ninguém se retirasse nem entrasse e 

quem assim procedesse ficaria sem 
residência 
», disseram. Os queixosos dizem 
também que há desentendimento nas 
residências 
comuns, constituídas por três quartos, 
uma cozinha, um quarto de banho, duas 
saídas, sendo 
uma na cozinha e a outra na sala. Outro 
problema com que os habitantes do 
Zango 
IV se confrontam é a falta 
de iluminação, de escolas e também 
centros saúde. No sábado da semana 
passada houve cenas de pancadaria, 
originada pela presença de um casal que 
surgiu 
com um camião que transportava 
mobílias e com chaves prestes a ocupar 
uma casa desabitada. Segundo eles o 
bairro da «Favela» era um espaço muito 
pequeno, onde 
quase todos se conheciam, apesar de 
que nem todos se relacionavam. 
Interrogada sobre quem era e como 
conseguiu uma 
habitação individualmente, a mulher 
respondeu em termos arrogantes: «eu 
não tenho nada a que vos dar 
explicações, não falo com gente como 
vocês, se cá estou 
é porque a Casa Mi estiveram à frente 
deste projecto. Por isso, nós temos o 
direito de oferecê-lo a quem nós 
quisermos». 
A reacção da mulher foi motivo 
suficiente para que os 
residentes 
se sentissem insultados e a agredissem, 
ao 
ponto de lhe arrancarem alguns fios de 
cabelo da cabeça. 
Segundo os circunstantes, depois da 
confusão que houve, 
Bento Soito, actualmente chefe da 
comissão que supervisionará 
a requalificação dos municípios do 
Sambizanga 
e o Cazenga, surgiu no local e garantiu 
aos novos habitantes 



do Zango IV que a situação é provisória 
e que as 
definitivas serão construídas 
depois, sendo as actuais posteriormente 
entregues aos munícipes do 
Sambizanga. 
Cecília Justino disse ao Semanário 
Angolense que no 
Zango IV, existem uma média de 400 
residências, das 
quais 300 estão desabitadas, e reiterou e 
pergunta 
por 
que razão o governo colocou 
três famílias numa só residência. 
Eles reclamam também a ausência de 
transportes 
públicos, pois quem sai do Zango IV pata 
o centro da 
cidade tem de desembolsar mil e 
quinhentos Kwanzas, 
valor que consideram muito alto, se 
atender ao facto de 
se tratar famílias desfavorecidas. 
Muitas dessas pessoas sobreviviam 
da venda de bebidas 
como cerveja e outros tipos de 
refrigerantes, 
já segundo 
eles não têm como começar por que falta 
de energia eléc  trica para refrescar, 
muitos perderam os seus bens como 
mobília, tudo por causa da forma como 
foram retirados. Não á mercados, nem 
super mercado existem famílias 
que nesta altura estão a se alimentar de 
frutas 
não têm dinheiro para chegar ate a 
cidade e comprar alguma coisa 
mais reforçado. Por causa de tantas 
desavenças entre as três famílias na 
mesma casa decidiram incendiar a casa 
e cada um refugiaram-se em suas 
famílias tudo acorreu no sábado a noite. “ 
Eu pessoalmente conseguirei suportar 
o barulho dos meus filhos 
e da minha mulher, mais 
já o barulho dos filhos do meu vizinho 
poderá me causar 
transtorno, 

ponto de cometer. Sublinhou Adérito, 
acrescentando 
que “nos não acreditamos que em 20 
dias 
irão resolver esse problema por que 
existem famílias 
no mesmo local que estão a viver em 
chapas a mais de 
três anos, a gora pergunto 
e será que nós que viemos 
agora resolverão o mais breve possível? 
não acredito. 
Reclamou outra moradora. Catarina Dias 
que perdeu 
agileira o televisor e as grades de 
cervejas que ela vendia, 
o marido está desempregado e não têm 
outras fontes de 
como obter dinheiro. Os residentes 
deixaram um apelo 
ao governador 
de Luanda perguntando se ele vive com 
sogra vizinhos cunhadas e sobrinho na 
mesma casa e se 
admitiria compartilhar todos na mesma 
cozinha, quarto 
de banho e sala. Aquele bairro ainda se 
vê capim causando 
cobras 
dentro das residências. 


