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Domingos Francisco de Almeida, 74 anos, 
é um dos poucos antigos-trabalhadores do 
CFL ainda em vida e a residir na Precol. 
Diz que só não foi abrangido pela acção do 
CFL-Imobiliária por viver numa das 
residências que passou a ser do Porto de 
Luanda, depois da separação que houve 
entre as duas empresas.  
O ancião recorda que encontrou o imóvel 
num estado deplorável porque havia sido 
saqueado pelos moradores das redondezas 
depois da saída dos colonizadores.  
“A situação era assustadora, porque para 
além da falta de condições, a zona era 
totalmente isolada e tínhamos receios 
porque os membros de um dos Movimentos 
de libertação Nacional matavam quem fosse 
encontrado aqui de noite”, recordou.  
Domingos de Almeida disse que as 36 
residências onde foram cedidas aos 
moradores pelo Estado, através de um 
despacho emitido pela então direcção do 
Porto-Caminho de Ferro de Luanda que 
desapareceu com o desmembramento das 
duas empresas.  
Nesta altura, a direcção do Porto de Luanda 
estabeleceu que os seus 16 inquilinos 
deviam pagar mensalmente 900 Kwanzas 
pela renda. Mas a nova equipa de gestão do 
CFL optou por descontar um montante 
directamente do salário dos próprios 
funcionários.  
De acordo com os documentos em posse de 
O PAIS, com o surgimento do Kwanza 
Reajustado ás anteriores contratos deixaram 
de existir e a renda passou a ser 30 
Kwanzas.  
Devido às constantes alterações das notas 
de maior valor facial o valor da renda foi 
estipulado em cerca de 2S dólares.  
O ex-trabalhador do CFL manifestou-se 
insatisfeito com a posição assumida pela 
direcção da empresa em que trabalhou 
durante toda a vida. Ele e os seus 
companheiros a muito que ambicionavam 
comprar as residências e não compreendem 
porque cancelaram este processo.  
“Como estou na parte que pertence ao Porto 
de Luanda estou preocupadíssimo porque 

me parece que a situação será a mesma. 
Peço ao Estado que nos ceda as residências, 
não só pelo tempo que vivemos aqui como 
também pelo serviço prestado à Nação. 


