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A maka dos terrenos A pouca vergo do Governo, 
depois de retirar, melhor, esbulhar os cidadãos do 
Iraque e Bagdad, isto sem falar dos da lha, Boavista, 
Cazenga. Chicala, Samba, Morro Bento, e daqui a 
alguns dias poderá ser Katambor, para satisfazer aos 
interesses das empresas imobiliárias e de construção 
Civis estrangeiras que não querem por perto dos seus 
condomínios os pobres autóctones negros. 
E diante de tudo isso o que o povo vê? Apenas a 
omissão governamental e o facto de ter prometido a 
venda de terrenos a pessoas que se lhe habitassem 
desde que depositassem desde que desde que 
depositassem 1500 Kz no BPC e depois entregassem os 
papéis ã Administração. 
Uma brincadeira e humilhação foi vermos milhares de 
pessoas a terem de ficar a enfrentar uma descomunal 
bicha, madrugadas adentro, para tentar entregar os 
processos, na maioria dos casos sem êxito, mesmo 
depois de três ou mais dias num total de dezenas de 
horas de espera. 
O mais grave é que tudo isto cheira à publicidade 
enganosa, por, o Governo dizer que vai vender, mas 
omite um elemento básico, a realidade. Os terrenos 
prometidos no momento da pronunciação da promessa 
ainda fazem parte do mato espesso, profundo, por 
vezes incerto, não se sabendo se vai ser aqui ou acolá! 
Nessas condições, a promessa em caso algum poderá 
ser sustentada, pois não se pode prometer o que não 
temos. Aquilo que deveria ter sido feito em primeiro lugar, 
seria delimitar as zonas a lotear, para se saber a quantos 
talhões as pessoas poderiam concorrer. 
As referidas zonas e respectivos lotes deveriam sempre 
beneficiar de documentação "ad hoc" com as atinentes 
localizações; mas nada disso aconteceu nem acontece e 
mais uma vez o Estado surge aqui como fih'1.lra de má 
fé a humilhar os seus cidadãos. 
Guardamos, na nossa memória, as vicissitudes do 
tempo, em que o colono era rei no país, mas nem os 
brancos, deixemos os sofismas de nos refugiar no 
colono português, tratavam desta forma os negros 
angolanos. 
Também nunca se viu, em tão pouco tempo, negros 
serem esbulhados com armas de fogo, por homens da 
mesma raça no poder, os que num passado recente 
haviam prometido um mundo melhor e o respeito 
inteiro pelos direitos de cidadania. Tudo mentira! 
O que se passou é uma vergonha que ficará na história 
como aprendizagem de democracia, paga pelo povo em 
detrimento da sua prosperidade e em prol do enriquecimento 
exclusivo de meia dúzia de nababos que ainda 



hoje ocupam postos de liderança no Governo de 
Angola. A forma como o Governo tem estado a vergar-se ao 
capital e a confirmar as populações ao Zango e 
Panguila leva-nos, um quanto eufemisticamente, aos 
campos hitlerianos de Auschwitz e outros centros de 
concentração do horror, onde se juntavam como se 
fossem bestas de carga, os judeus no que toca à 
Auchwitz árabes palestinianos, vietnamitas, coreanos, 
espanhóis ou negros angolanos no que diz respeito a 
outros campos imitados do exemplo alemão. 
A máquina da discriminação e exclusão deste Governo, 
consciente ou inconscientemente, aprendeu a lição e 
avança a toda velocidade; afasta gente das suas zonas de 
residência, sem dar hipótese de defesa da sua parte. 
101 Gente. Mas raia pequena, todos os negros considerados pobres 
e sem condições de viverem ao lado dos condomínios 
da classe média e alta. Aliás, talvez seja por este facto 
que o Presidente pretende o modelo sul-africano, pois 
o Apartheid excluía as populações negras dos centros 
urbanos e dos passeios onde passava a minoria branca. 
Aqui em Angola são os passeios da minoria endinheirada! 
Dizer que o Governo poderia conceder a cada 
angolano, dada a extensão do território nacional e a 
pouca população, cerca de 15 milhões de almas, pelo 
menos 10 hectares por habitante à nascença, deixa a 
planar no auge dos nossos sonhos e no alto da nossa 
cabeça, a quimera lançada como areia aos olhos do 
povo de Angola pelo "guia imortal", "resolver os 
problemas do povo"! 
Não há soluções para os problemas do povo, enquanto 
for possível organizar de raiz crises financeiras como a 
última que desde há um ano atrás nos assola. Trata-se, 
nesse caso, como actualmente em Angola, com esta 
furiosa correria aos bens imobiliários, duma repetição 
do que se passou na Europa e em outras partes do 
mundo, diga-se, mas sobretudo na Europa da Idade 
Média, com a formação de uma classe de elite que veio 
a ser dona de tudo e de quase todo o continente: a 
NOBREZA. 
 


