
Administradora comunal deixa 
familia ao relento  
Novo jornal  
11 de Novembro de 2011 
 

No bairro da lagoa do São Pedro da Barra, 
município do Cazenga, uma fanu1ia foi posta ao 
relento, na tarde desta terça-feira, sem aviso 
prévio. Graças à solidariedade dos vizinhos, 
conseguiu passar a noite debaixo de um tecto.  
Com a construção da vala de drenagem da zona 
da Lagoa do São Pedro da Barra, uma obra do 
G0verno da Província de Luanda, algumas casas 
foram demolidas. Segundo os vizinhos, habitação 
em questão não constava do plano da vala de 
escoamento que vai passar naquela zona, porque 
a residência não tinha sido notificada, conforme o 
regulamento.”Mesmo assim, a administradora 
comunal, Madalena Vicente, mandou derrubar a 
casa, sem dó nem piedade”, denunciaram os 
vizinhos.  
Quando o NJ chegou ao local, a proprietária da 
residência, conhecida como Janeth, não 
conseguia falar, por isso, os vizinhos decidiram 
falar por ela e relatar o seu drama.  
“Quando a administradora apareceu aqui, ontem, 
não quis saber de nada. A única ordem que deu foi 
para destruírem a casa da senhora, não se 
importando com as condições precárias em que 
vive esta família”, recordaram os vizinhos, 
acrescentando que a dona da casa é urna senhora 
“solteira e batalhadora” que vende bolinhos para 
sustentar os quatro filhos. “Querem partir a casa 
da senhora sem a indemnizar, isso não se faz. E a 
administradora comunal fui arrogante e prepotente. 
Os homens que a acompanharam sentiram-se 
comovidos com as lágrimas da dona, mas a 
administradora não se comoveu, nem um pouco”, 
revelaram  
“Nós ainda lhe dissemos que da forma que ela 
estava a maltratar esta farm1ia nós não íamos 
votar mais nela e ela respondeu que não queria 
saber, porque nós não votamos nela”, recordaram.  
Os vizinhos sentiram-se solidários com a família, 
aproveitaram o terreno onde se encontrava a casa 
e substituíram as paredes por chapas de zinco. Foi 
assim que a mulher e os quatros filhos 
conseguiram dormir debaixo de um tecto.  
Em declarações ao Novo Jornal por”telefone, o 
administrador do município do Cazenga, Tany 
Narciso, considerou o acto da fanu1ia de 
oportunismo. “São pessoas oportunistas que 
querem lucrar com as casas que o governo tem 
estado a distribuir. Nós já fizemos um cadastro e 
sabemos o número de casas naquela zona e 
aquela não constava. Mas se a senhora tiver os 
documentos que provam que a casa já estava ali 
que faça um documento por escrito e nos envie”, 
afirmou.  

Tany Narciso disse também que a administradora 
comunal foi agredida. Os populares atiraram 
pedras à administradora”, frisou.  
O Novo Jornal tentou entrar em contacto com a 
administradora comunal, Madalena Vicente, mas 
não teve êxito. 


