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Numa recente visita que a Associação Construindo 
Comunidades efectuou ao Kahululu “novo habitat” dos 
desalojadas, da Matala, constatou que ali as condições 
são melhores se comparadas com as da Huíla. 
Segundo a fonte, antes das demolições, as famílias 
transportaram os seus haveres e materiais recuperáveis 
(chapas, portas e outros materiais) para Kahululu, agora 
chamada de “a terra prometida”, que fica a três quilómetros 
da sede do município e a menos de um quilómetro 
do mercado municipal da Matala. Por ocasião 
das demolições, segundo disse o responsável da ACC, a 
maior parte das famílias não assistiu a queda das casas, 
porque estava ocupada na marcação de terrenos, feitura 
de adobes e construção de novas residências. 
Outro aspecto positivo apontado pela Associação 
Construindo Comunidades é o facto da água para o 
fabrico dos adobes serem disponibilizada pela administração 
municipal da Matala. No terreno existem 
dois camiões-cisternas, com 22 mil litros cada, a 
abastecerem todos os dias, incluindo aos domingos, 
para todos quantos estão a fabricar adobes 
A população vulnerável, como idosos, viúvas e os portadores 
de deficiência, num total de 20 pessoas, não 
podendo fazer sozinhos os adobes e as casas, estão a 
ser ajud1dos por 100 voluntários das igrejas cristãs 
locais mais alguns activistas da JMPLA (organização 
de jovens filiados no partido no poder) e da OMA 
(Organização da Mulher Angola, braço feminino do 
MPLA). 
Quanto ao acesso à energia e água potável, estão em 
pleno funcionamento três bombas eléctricas de água 
movidas a energia solar, sendo a primeira com capacidade 
de 7mil litros de água/hora, a segunda Gmil 
litros de água/hora e a última 5mil litros de água/ 
hora. No entanto, ainda não existe nenhuma escola 
no local. Contudo, de acordo com o responsável da 
ACC, estão já lançados os alicerces da futura escola 
da comunidade que deverá ter 13 salas de aulas. 
Enquanto isso, as crianças em idade escolar tiveram 
de ficar próximo das escolas habituais para terminarem 
o seu ano lectivo. 
Por isso, para o Padre Pio Wacussanga, o caso da 
Matala poderia ser comparado ao do Bairro da Graça 
ou doutros de Luanda onde, após o trabalho de associações 
de defesa dos interesses das comunidades, as 
administrações está a locar terrenos para as pessoas 
afectadas. 
Não obstante ter notado alguma melhoria, a ACC 
entende que a questão dos vulneráveis, apesar dos 



apoios, não deixa de ser preocupante. “Precisa de 
uma intervenção de apoio directo do Estado em bens 
alimentares. Apoio na construção de residências e 
doutros pontuais, tal como recomendam os critérios 
da ONU e da União Africana sobre o Direito 
à Habitação Adequada”, disse o responsável da 
Associação Construindo Comunidades, que pediu 
também a intervenção de outros actores sociais para 
se evita o derrube já anunciado de 200 residências no 
vizinho município de Chipungo. 


