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Teresa Costa, viúva do malogrado António 
Fonseca Barros, disse estar desapontada 
com a atitude manifestada pelos agentes da 
Polícia de Viana, destacados na 49ª 
Esquadra, supostamente pelo facto de, no 
dia 13 de Dezembro de 2009, terem 
protegido aconservadora -adjunta da Vila 
Alice, Teresa Ban"os, durante o 
rompimento do portão da casa em que vive, 
no projecto Onjo Yetu. Dona Teresa 
continuou referindo que a presença do 
patrulheiro (carro de ronda com os 
respectivos agentes) serviu para Teresa 
Barros se precaver de uma eventual reacção 
dos donos de casa, durante o acto e 
destruição da portaria do imóvel em 
conflito. 
Teresa da Costa denunciou a Polícia e 
Viana, revelando que, após a consumação da 
retirada do cadeado da porta, a parente do 
marido autorizou a entrada do camião que 
despejou o lixo, sob pretexto de os resíduos 
serem entulho. Por esta altura, o sobrinho 
que cuidava da casa tinha voltando assistido 
ao acto sem nada poder dizer. 
Afinal, a presença dos agentes serviu para 
proteger a dita protagonista da acção e 
intimidar quem ousasse intervir. Ela 
certificou o lixo ter entrado em casa por 
causa dos agentes da Polícia que, com armas 
na mão, não deixavam pessoas 
aproximarem-se. 
"Quando os agentes voltaram a passar, 
questionei-lhes sobre o assunto e 
responderam estar a cumprir com as ordens 
do comandante da 49ª Esquadra de Viana. 
Posteriormente, desloquei-me à referida 
unidade e contactei com o adjunto da 
mesma, mas este nada fez", contou Teresa 
Costa. 
O F8 contactou com a conservadora-
adjunta da Vila Alice, Teresa Barros, tendo 
esta contrariado todas asafirmações da 
antiga esposa do irmão, António Fonseca 
Barros. A acusada foi peremptória ao 
explicar que, em 

nenhum momento, o imóvel foi do seu 
irmão, e, como eles não eram casados, a 
namorada (ou viúva) não pode herdá-lo .. 
Para melhor esclarecer a situação, a 
arquivista questiona onde Teresa Costa 
viveu com o seu irmão durante 13 anos, em 
comunhão de bens, sem a família se 
aperceber para ousar tentar ficar com a casa 
em litígio. 
Continuando, disse também que António 
Fonseca Barros tinha contraído o 
matrimónio com uma senhora e tiveram 5 
filhos. A casa tinha-lhe sido atribuída e não 
o contrário. 
 
Respondendo às declarações da cunhada, ela 
revelou a reclamante ser simplesmente uma 
namorada que se disponibilizou a cuidar do 
falecido, enquanto este vivia na referida 
habitação. 
A casa é minha e sempre esteve em meu 
nome. Fui eu quem lhe emprestou para 
evitar que o mesmo continuasse na minha. 
Depois de morrer por doença, falei 
pacificamente com a minha cunhada, para 
que se preparasse a sair, mas ela respondeu 
com arrogância, dizendo que o faria quando 
quisesse. Passou o tempo e nunca lá fui, 
para lhe dar tempo de arranjar onde ficar",' 
esclareceu Teresa Barros. 
 


