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Antigos moradores bairro Capolo, 
localizados por trás da Assembleia 
Nacional, foram retirados de casa na 
calada da noite. A operação começou 
por volta das vinte e duas horas. Os 
agentes que estavam no local 
impossibilitaram a entrada e saída dos 
moradores que não se faziam presentes 
naquele momento. Segundo 
informações, os mesmos fizeram apenas 
o registo dos moradores que se 
encontravam no local, assinalando 
cada família. Foram transportados até ao 
Zango. Até ao momento muitos dos seus 
pertences estão na rua, por falta de 
espaço porque em cada casa 
estão agrupadas três famílias. “Nós 
vivíamos em casas de chapas, mas ao 
menos tínhamos privacidade”, 
disse um dos lesados. Hoje o Zango IV, 
que era um local calmo, transformou- 
se em campo de batalha. “Cada pessoa 
tem o seu hábito e as sua coisas, como 
estão várias famílias numa casa, todos 
os dias há guerra, porque roubaram a 
cadeira, porque não limparam o chão, os 
casais não têm privacidade, porque são 
obrigados a dividirem o quarto 
com os filhos, enfim, como está não dá 
para continuar, nos ajudem, por favor”, 
pediram. Os ex moradores do Capala 
disseram que lhes foi garantido 
pelo Governo Provincial 
de Luanda que esta situação 
seria provisória, mas até ao momento 
nada foi feito para melhor acomodar as 
famílias. Adérito Garrido, um dos 
lesados, contou-nos que no sábado 
apareceu um grupo de pessoas, com 
carros luxuosos, a fim de tomarem posse 
das casas que se encontram vazias, 
alegando que eram suas. “O Sr. Bento 
Soito disse que foram reservados 30 
casas para o pessoal casa militar e, por 
causa da confusão que 

se verifica no local, alguns moradores 
estão arrombar as casas reservadas. 
Nós encontramos no Zango pessoas que 
vivem em casas de chapas há a mais de 
dois anos, se até agora não conseguiram 
resolver o problema deles, quando 
vão resolver o nosso?”, interrogou. 
Os fiscais do Governo Provincial de 
Luanda, contam os moradores, 
aparecem com os agentes da polícia em 
caso de arrombamento de alguma 
resistência por parte dos 
moradores. “Colocaram três famílias 
numa residência para poderem vender 
as casas a outras pessoas. Alguns dos 
moradores, para terem acesso as suas 
casas, tiveram 
que pagar uma quantia monetária aos 
agentes 
da polícia postos no local”, acusaram. 
Foram vinte casas, para os ex-
moradodres do Capolo, mas existem no 
local mais de trezentas casas, que até ao 
momento estão fechadas. A luta pelas 
casas é tal que há registo de lutas entre 
os realojados e supostos proprietários, 
que se dirigem ao 
local para tomar posse das suas casas. 


