
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFL Vende imovel a 20 mil dólares na vila A 
 



 
 
Jornal o pais19 de Agosto de 2011 



A comissão instaladora dos Caminhos – de-
Ferro de Luanda (CFL) Imobiliária, 
liderada por Francisco Henriques, está a 
vender os imóveis que herdou da época 
colonial localizados na Vila Alice, ao preço 
de 20 mil dólares. Está a celebrar um novo 
contrato de arrendamento com os inquilinos 
que vivem nas habitações da empresa na 
Precol, município do Rangel.  
Documentos a que O PAÍS teve acesso 
indicam que os familiares dos ex – 
funcionários do CFL passarão a pagar sete 
mil e 520 Kwanzas (75 dólares) mês, pela 
renda. A taxa das casas do Porto de Luanda 
mantém -se no valor de dois mil e 280 
Kwanzas (23,50 dólares). Fontes deste 
jornal asseguram que o negócio está a ser 
feito com o aval do Presidente do Conselho 
de Administração, Osvaldo Lobo do 
Nascimento.  
A comissão instaladora do CFLImobiliária 
estabeleceu ainda que os estiverem 
interessados em adquirir as casas deverão 
apresentar, entre outros documentos, o 
último recibo da renda, contrato ou 
despacho e uma fotocópia do Diário da 
República número 13/09/89, primeira série.  
Esta situação deixou os ex-funcionários 
desta empresa e os familiares daqueles que 
já faleceram com os  
nervos à flor da pele. Luzia Domingos 
Sebastião, 63 anos, 37 dos quais vivi dos na 
Precol, disse estar apavorado com a medida 
porque pode ser desalojada a qualquer 
momento.  
A anciã contou que a residência foi cedida 
ao seu falecido esposo na qualidade de 
funcionário dos Caminhosde- Ferro de 
Luanda, pela então direcção do Porto-
Caminho de Ferro de Luanda, nos anos 70.  
“Na altura em que nos mudamos para cá, 
em 1974, as residências estavam 
abandonadas e cheias de lixo, porque 
depois de os portugueses serem expulsos os 
moradores das redondezas surrupiaram 
tudo”, contou.  
Luzia Sebastião recordou que a então 
direcção da empresa havia obrigado os seus 
trabalhadores a pagarem a dívida deixada 
pelos anteriores ocupantes para depois 
celebrarem outros contratos com os novos 
inquilinos. O documento prévio que o valor 
da renda seria deduzido dos ordenados e 
assim ocorreu até à altura em que a empresa 
encerrou as portas.  

Alexandre Filipe Gaspar, 41 anos, filho de 
um dos ex – funcionários do CFL, já 
falecido, está desesperado por er a 
possibilidade de lhes retirarem o único 
imóvel que ele e os irmãos herdaram 
dos seus progenitores.  
Na qualidade de filho mais velho, ele era a 
pessoa a quem o malogrado delegava a 
responsabilidade de tratar a documentação 
que era solicitada pela direcção do CFL, 
para comparem o imóvel.  
“A última documentação nos foi ia 
solicitada em 2002 pelo antigo director do 
CFL e serviria para comprarmos as 
residências ao Estado, ai mas este processo 
não foi consumado porque não foi emitido 
o despacho final”, declarou o herdeiro, 
acrescentando que está perplexo com a 
forma como o novo PCA do CFL está a 
lidar com o assunto.  
Alexandre Gaspar contou que o pai e os 
seus companheiros tentaram várias vezes 
obter uma explicação dos  
seus superiores hierárquicos e alguns 
morreram sem receber a resposta.  
O jovem conta que as pessoas que estão à 
frente do CFL – Imobiliária só estão a 
“aterrorizar-nos a vida porque estão 
interessados em ficar com os imóveis e se 
recusam a dar continuidade do processo que 
estava a ser levado a cabo pelos seus 
ancestrais “.  
Segundo ele, o pai foi recrutado para 
trabalhar nos Caminhos-de – Ferro com 
apenas 15 anos, na província do Kwanza 
Norte, e depois foi transferido para Luanda, 
a fim de dar o seu contributo na expansão 
da linha-férrea.  
“Entramos nestas casas debaixo de balas 
por ter sido numa altura em que os 
Movimentos de Libertação Nacional 
haviam expulsado os colonizadores e o país 
estava em conflito”, reconheceu uma 
vizinha.  
Alexandre Gaspar descartou a possibilidade 
de sair daquele local em troca de uma 
residência numa outra área, por considerar 
que também tem direito de residir numa zona 
nobre e a escassos quilómetros do centro da 
cidade.  
“Clamo pela intervenção dos mais altos 
responsáveis do nosso país, visto que se a 
Lei Constitucional estabelece que todos 
somos iguais e que merecemos o mesmo 
tratamento, o PCA do CFL não pode 



comercializar as casas da Vila Alice no 
valor de 20 mil dólares, aos seus ocupantes, 
e nós continuarmos como inquilinos”, 
concluiu.  
Contratos suspeitos  
O clima de paz e tranquilidade em que 
viviam os supostos herdeiros dos imóveis 
terminou quando foram confrontados numa 
reunião orientada pelo PCA do CFL, 
Osvaldo Lobo do Nascimento, este mês, 
com uma nova proposta de contrato de 
arrendamento.  
Luzia Sebastião disse que o PCA do CFL 
estava a negociar inicialmente de forma 
separada com os moradores. Foi impedido 
de prosseguir quando um o grupo de 
senhoras tomou conhecimento que seriam 
obrigadas a assinar documento.  
“Todas nós entramos na sala e começamos 
a interrogar-lhe sobre o assunto. Como ele 
não conseguia nos responder, decidimos 
não assinar e apresentar aos nossos filhos 
para analisarem”, declarou.  
O contrato a que O PAIS teve acesso 
estabelece que “o imóvel dado por 
arrendamento e entregue ao arrendatário 
encontra-se totalmente devoluto de pessoas 
e bens, livre de quaisquer ónus ou encargos, 
designadamente os que se prendem com 
pagamento de despesas com energia e água, 
bem como o seu estado de conservação e 
funcionamento” .  
Caso assinassem, as moradoras poderiam 
permanecer ali por mais um ano, sob força do 
contrato, correndo o risco de serem 
despejadas quando a direcção do CFL 
quisesse. Cabendo-lhe apenas a 
responsabilidade de comunicar os inquilinos 
com 60 dias de antecedência.  
O contrato, datado de 23 de Junho de 2011, 
determina que “o pagamento no ano de 
2011 de dez meses de renda, corresponde 
ao período de Março a Dezembro. (...) Nos 
anos subsequentes o mesmo corresponderá 
o período de 12 meses”.  
Diante de tal situação, as moradoras 
contaram que questionaram Lobo 
Nascimento sobre as razões por que 
estavam a ser obrigadas a aceitar o acordo 
que lhes daria pleno direito para serem 
expulsas do lugar onde residem há mais de 
30 anos.  
“Quanto aos órfãos, cujo pai ou a mãe era 
funcionário do CFL e não têm outro lugar 
para ir, o senhor Lobo do Nascimento 

garantiu que resolverá este problema “, 
declarou uma das senhoras.  
Os moradores são unânimes em afirmar que 
estão dispostos a negociar com o CFL a 
possibilidade de comprarem os imóveis, tal 
como está a suceder na Vila Alice, desde 
que seja num preço razoável.  
Dizem isso porque até hoje os seus parentes 
não receberam até agora nenhum subsídio 
pelos serviços prestados ao país. 


