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É simplesmente escandaloso a vida que muitas 
famílias são sujeita naquilo que é considerado 
como o lastimável centro de deslocados. 
Demolidas habitações, retirada 
compulsivamente de seus aposentos onde 
levavam uma vida no mínimo modesta, fruto 
de muito sacrifício e de poupança de longo e 
duros anos, grande parte das famílias que 
foram jogadas pelo governo de Luanda na 
imundice dos zangos prefere desaparecer e não 
continuar a sofrer aquela humilhação. Crianças 
que se frustram e não espectadoras de 
espectáculos eróticos de seus pais e outras 
obscenidade nojentas.
Depois de alertados, sábado, 23, deslocamo-
nos aos zangos para tomar contacto com a dura 
realidade de vida dos nossos compatriotas que 
ali padecem, em número hoje incalculável. 
Houve realmente falta de juízo quando loucura 
se apoderou de governantes alucinados na 
corrida de quem constrói mais. Passaram por 
cima de tudo e lançaram com escárnio, 
milhares de angolanos infortunados nas 
avenidas da desgraça. 
Foi o que aconteceu com os cidadãos que 
residiam na Ilha de Luanda. Ao 17 de Abril de 
2009, após a realização das eleições, depois da 
ex-governadora provincial de Luanda, 
Francisca do Espírito Santo, ter passado aquela 
mensagem que a expulsão seria adiada sine-
die, os populares assustaram-se surpreendidos 
pelos caterpillares lançados impiedosamente 
na operação de demolição das suas habitações. 
Na ocasião e de acordo as testemunhas no 
local que nos repetiram o cenário de quão 
hediondo drama : surgiu alguém ligado a 
governadora que disse que não se compadecia, 
porque tinha chegado a hora desses “ocupantes 
ilegais” regressarem para as suas terras, pois 
estavam ali à mais. Isto até hoje foi 
interpretado como manifestação política e 
discriminatória. O dito cujo tinha o plano de 
meter as pessoas nos camiões e de volvê-las 
nas suas terras. Foi por isso que muita gente 
disse que o incêndio que se deflagrou na Ilha 
foi fogo posto, enquadrado num plano de 
correr com as pessoas dali. Na altura das 
demolições, não houve nenhum aviso prévio, 
não houve nenhum gesto de comiseração e 

humanismo que se devia aplicar no terreno. 
Populares foram forçados a deixar quase tudo 
em troca da vida, porque os tractores estavam 
prontos a passar por cima da gente. “Não 
houve a possibilidade de levar nada até porque 
a pressão policial era muita. Perdemos quase 
tudo. Eu pessoalmente perdi as minhas duas 
chatas, quatro motores de 45 I0JA, outro de 90 
e dois de 25. A chata de pesca o Caterpilar 
destruiu. Perdemos tudo. Até porque um 
desses motores de 90 
I0JA, o ex-deputado Jacinto Chipa foi a minha 
casa e queria comprar, mas infelizmente não 
aconteceu. Tudo aquilo deixa. Não era possível 
transportar motores, sobretudo o de 90 
I0JApara uma outra casa. Mas em que casa 
vizinha um indivíduo deixaria tanto peso, até 
porque os becos nem tinham espaço para 
circular”, declarou ao F8 uma das vítimas que 
por falta de espaço na tenda de fortuna, 
apanhava chuva. 
De acordo com outro sinistrado, no dia 3 em 
que foi levada a cabo a operação, ~ uma 
comissão dirigiu-se a Assembleia Nacional 
onde contactou um deputado que simulou 
alguns esforços, inclusive o contacto com a 
governadora que não \ surtiram quaisquer 
efeitos desejados. 
Não houve vontade nenhuma de ajudarem, 
estava decidido ao alto nível : aqueles 
indígenas tinham que desaparecer dali. Para 
aquele local projectos de grande monta estão 
previstos. Se reparar a governadora chegou de 
dizer : “também” a população que foi 
escorraçada da Ilha tinha suas áreas de 
origem : províncias de Benguela, do Zaire e do 
Huambo. O pessoal chegou a conclusão que 
procurar o socorro de outras autoridades era 
uma perda de tempo. Agora nos zangos, alguns 
responsáveis passavam por ali como visitas e 
não deixavam nada em termos de conforto. As 
tendas todas rasgaram, a vida tornou-se um 
autêntico calvário. Apesar de tudo, alguns 
residentes de bom senso, dotados e com 
formação pedagógica, criaram ali uma escola 
improvisada, uma adaptação da que destruíram 
na Ilha do senhor José Chimuko. 
A escola tem oito turmas, quatro gabinetes e 
respectivas casas de banho. Como alguns 



encarregados de educação e alunos 
transportaram as carteiras até ao Zango, 
juntaram algumas chapas e ergueram o 
barracão onde leccionam até ao ensino médio. 
Em 2009, não foi possível, em 2010 a escola 
arrancou, 195 alunos divididos em três 
períodos frequentam aquele es tabelecimento 
escolar 
com professores competentes que reclamam 
apenas por salários condizentes. O dinheiro 
provém dos próprios alunos através de 
propinas. No período nocturno não há luz, o 
gerador a gasolina mais está parado do que a 
funcionar. Na época dos exames os alunos das 
classes de exames são encaminhados para a 
Ilha, principalmente da 6” e 9” Classes para 
efectuarem as respectivas provas 
e obterem os diplomas. 
Outra questão, é o destino que abraçou aqueles 
cuja sobrevivência era o mar. Por exemplo, 
como fica um indivíduo que durante toda a 
vida dependeu da pesca e com muito sacrifício 
conquistou alguns meios que fazia alimentar 
uma família e tinha um projecto de vida para 
os filhos e felicidade embora modesta para a 
esposa, hoje todos na desgraça e sujeitos a 
coisas inimagináveis. Garantem que têm o 
controle do bairro, mas as pessoas vão 
descarrilando. Primeiro porque a fome vai 
apertando, a situação em si não está a cor 
responder, desemprego, há desunião 
populacional, sobretudo a população do Centro 
e Sul de Angola, que na opinião de Fernando, 
não é uma população homogénea, não tem 
segurança em si quando pretendem defender-
se de alguma coisa. Um tanto ou quanto 
traiçoeira e muito submissa. E isto que, por 
parte, encoraja os governantes 
a menosprezarem a realidade e a cruzarem os 
braços. 
Mas, recordam que em 2005 já houve o 

incêndio das Cento e tal casas mesmo na Ilha e 
essa população até agora foi atirada para o 
Bairro Sapu e continua a viver em condições 
desumanas. Ainda nos zangos, realizaram um 
trabalho com o MINARS para organizar o 
processo de cadastramento, mas foi mal 
orientado porque até pessoas que não eram 
sinistradas foram cadastradas, somente para 
depois poderem ganhar casas. O trabalho foi 
realizado com fome e sede e sem transporte 
durante 7 meses. Resultado das promessas 
feitas, até aqui nada. 
Bento Soyto que garantiu, frente, o deputado 
da 4” Comissão, o senhor Zau Puna, um da 9” 
Comissão que estariam ali apenas por 2 meses, 
adormeceu. A proposta seria a de distribuir um 
terreno para cada e dar um crédito bancário 
para construção. No ano passado tiraram dali 
vinte e poucas pessoas, entregaram-lhes 
terreno, deram-lhes alguns blocos e eles 
próprios arranjou pedreiros para construir com 
seu próprio dinheiro. O resto mantém a 
podridão, a começar pelo mercado que mistura 
alimentos com fezes e larvas. Mensagem dos 
sinistrados aos governantes : 
“Gostaríamos que o governo fosse mais sério 
quando tivesse que tratar das vidas dos 
angolanos. Não sabemos se um dia isso 
existiu, da forma como se vive aqui, 
amontoados. O cidadão para defecar, tem de 
fazer no saco, embalar as fezes e jogar por 
perto porque não dá para construir quarto de 
banho. Aquilo é um campo de deslocados e as 
pessoas têm em mente que estão em trânsito. 
Não se pode estar à vontade com a sua esposa, 
é triste e vergonhoso. Já enviamos uma carta 
ao gabinete 
da primeira-dama, se de facto a carta chegou 
ao gabinete da primeira dama, de certeza o 
Presidente tem conhecimento da triste 
realidade das populações dos zangos”. 


