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Na centralidade Kilamba, as casas estão ser 
vendidas em dólares, quando seria muito mais 
consensual elas serem negociadas em moeda 
nacional, pois deste modo, com a venda em 
dólares, o que mais se incentiva é a inflação, por 
via de “fomento substancial de procura de; verde.  
Perante estegio, a primeira questão que vem à 
mente, depois de digerida a má noticia da 
exorbitante subida dos preços, de sessenta mil 
mentirosamente anunciados pelo presidente da 
República até aos cento e vinte e cinco e duzentos 
mil dólares reais, relaciona-se essencialmente com 
a origem e causas dessa subida. Uma primeira 
mirada vai sem falhar para o Banco Nacional de 
Angola, que, naturalmente, se descarta dessa 
jogada executada fora de normas por um 
Executivo dominador. A empreitada passou-lhe à 
frente do nariz sem lhe ter sido dada a mais 
pequena possibilidade de intervir. O actual 
governador, que um dia talvez venha a ser 
exonerado por não ter sido capaz de controlar 
eficazmente a inflação, viu-se de mãos atadas 
impossibilitado de dar uma para a caixa na 
tremenda bofetada dada assim à sua tão 
entusiasta como utópica cruzada contra tendência 
inflacionista nacional.  
No Ministério das Finanças, a água do capote é 
sacudida da mesma maneira que no BNA, 
argumentando-se nessa esfera de governação que 
as decisões tomadas a respeito da centralidade do 
Kilamba, nunca, jamais, em tempo algum foram da 
sua competência. Perguntem ao executivo, 
aconselham os seus responsáveis, que ele saberá 
dar-lhes a resposta certa. Mas como o Executivo 
não dá respostas a perguntas que lhe são feitas e 
só responde a quem, pela ocasião, não lhe fez 
perguntas nenhuma, o Angolano fica a malucar, a 
perguntar de onde poderia ter vindo todo este 
desacato em torno de promessas tão rapidamente 
enviadas às favas a juntar-se ao desprezo 
manifesto por planos de acção.  
Postos assim no seu lugar, ou melhor, naquele 
que lhes tem sido doado desde sempre, em mais 
de 400 anos de opressão estrangeira e quase 40 
anos de ditadura, o da ignorância, o mesmo 
Angolano, habituado a engolir cobras ~ lagartos, 
repete o refrão de sempre, «E próprio! Vamu fazê 
kumentão ?», o que significa que no nosso país as 
vias do Executivo assemelham-se às do Senhor, 
são impenetráveis.  
Contudo, o Executivo, que de semelhanças com o 
Senhor apenas tem a letra maiúscula que o 
denomina, não tem nada que se pareça com vias 
impenetráveis, e os como cicerones em seu redor 
para as mostrar são mais que as mães e a mentira 

é friável, uma oportuna incursão nos bastidores do 
actual efémero poder político permitiu ao Folha 8 
desvendar uma parte deste misterioso passo em 
falso, o que, trocado em miúdos, quer dizer deste 
tiro nos pés, que tem todo o aspecto de ser um 
plano, altamente rentável, preparado de antemão.  
O terreno da centralidade (dá vontade de rir este 
vocábulo, pela pretensão de ser original e apenas 
ser ridículo) foi comprado ao preço c:: uva mijona. 
Era um pedaço de mato e mais uma ou outra 
lavra, cujos verdadeiros legatários foram 
simplesmente “neutralizados”, isto é, expulsos, 
fora com eles ao preço de uns patacos por 
hectare, ou segundo o número de árvores 
fruüferas plantadas na totalidade do espaço a 
expropriar.  
A globalidade da empreitada foi confiada pelo 
prindpal a empreiteiros chineses, cuja eficáda já 
não é predso demonstrar. Quanto ao capital 
necessário para levar a cabo o plano urbanístico 
acabado, esse não teria sido movimentado pelo 
Estado Angolano, mas sim por uma entidade 
privada, o nosso já conheddo traficante de armas, 
Pierre Falcone, também conheddo agora pelo 
cognome de “Senhor China”, pois, segundo a 
nossa fonte, ele pôde obter dos cofres desse país 
asiático, após convendmento, pasmese, mais de 
1.500 milhões de dólares para a implantação 
desse mega projecto urbanístico em Angola, 
depois de o ter proposto a JES. Este deu a sua 
anuênda e assim nasceu a centralidade do 
Kilamba Kiaxi, que não parou, mesmo estando ele 
preso durante cerca de dois anos em França na 
sua qualidade  
de traficante de armas.  
Quanto à venda do projecto, que está por ora na 
sua fase inidal, o que parece é que, como 
escrevemos na nossa última edição «(... ) aqui é 
que a porca torce o rabo, pois as negodações para 
a venda do projecto de Falcone não parece terem 
sido pacíficas, com a nossa fonte, e outras mais, a 
garantir que o ex-traficante franco-Angolano teria 
pedido pela sua intervenção qualquer coisa a 
rondar os dnco biliões de dólares.  
Assunto a seguir com muita atenção, razão pela 
qual certamente voltaremos numa das próximas 
edições».  
Estas são as informações que chegaram à 
Redacção do Folha 8, vindas da mesma fonte que 
permitiu ao nosso bissemanário avançar 
pormenores que nunca foram desmentidos sobre o 
caso do “Angolagate”. Trata-se de um fonte segura 
e credível. Seria bom que a estas revelações aqui 
notidadas se seguisse seja uma confirmação 
ofidal, seja uma denegação devidamente 
justificada e com provas irrefutáveis.  
Conclusão  
A centralidade do Kilamba não é mais do que uma 
monumental negodata de que se augura um 



benefído que já não poderá ser contado em 
milhões de dólares, mas sim em biliões.  
O preço de venda foi, portanto, concebido por via 
de uma espéde de cesariana financeira de modo a 
satisfazer o prindpal investidor e não em função de 
um qualquer plano de çonstrução de habitações 
em benefído do povo Angolano.  
Essa vertente sodal foi colada posteriormente ao 
projecto principal e não só peca por não ter 
qualquer consistência institucional, mas também 
por nem sequer ter sido inserida num projecto 
global e sustentável. Reina a improvisação e o 
desenrasca-te.  
As expectativas junto dos populares, em Luanda, 
com realce para a juventude foram goradas e esta 
última acusa o governo de enveredar por preços 
astronómicos. Vários analistas têm sugerido às 
autoridades para que passem para um plano B, 
consubstanciado no aluguer das casas a Na noite 
de sábado (27.08), a Zimbo TV, teve de cancelar à 
última da hora um debate semanal em que dois 
convidados iriam trocar argumentos a cerca das 
casas do Kilamba. Os realizadores daquela. 
Entretanto, bem à moda da nossa querida terra, 
vão florescendo os cambalachos. Na semana 
passada circularam em Luanda informações, 
aiQda não desmentidas, dando conta da 
existência de um esquema para aquisição dos 
apartamentos. Segundo o club k, «O esquema, 
segundo as informações é feito por um grupo que, 
alegam ter os canais para os quais se paga “uma 
certa quantia”em dólares para inserção do nome 
dos interessados na lista dos compradores das 
casas. Há também conhecimento de casos de 
pessoas cujos nomes já estão na lista antes do 
anúncio oficial feito pelas autoridades. A facilidade 
terá sido oferta através de familiares envolvidos 
com o processo de cadastramento». Eis os 
magníficos resultados de mais uma clarividente 
prova do talento do nosso Executivo no 
lançamento de areia aos olhos dos Angolanos. 


