
Governo da Província de 
Luanda 
transfere famílias para o 
Panguila 
Jornal de Angola 
De 28 de Set. de 2010 
 
Um grupo de 50 famílias vítimas 
de um incêndio 
ocorrido no bairro da Favela, na 
comuna da Kinanga, 
município da Ingombota, foram no 
domingo transferidas 
para casas económicas no complexo 
residencial 
do Panguila, no Cacuaco, numa acção 
do Governo 
Provincial de Luanda 
(GPL). 
A administradora municipal da 
Ingombota, Susana 
Augusto de Meio, disse ontem à Angop 
que, numa primeira 
fase, foram apenas transferidas as 
famílias afectadas 
directamente pelo incêndio, que 
perderam todos os 
seus haveres, incluindo a destruição 
dos casebres, 
tendo 
o transporte sido suportado 
pelo governo de Luanda. 
Para Suzana de Meio, as novas 
moradias destas famílias 
são constituídas 
por três quartos, cozinha, sala, quarto 
de banho e uma área para 
construção de um quintal. 
Estas pessoas viviam em condições 
precárias no bairro 
de onde saíram, em casas construí das 
de papelões e 
chapas de zinco deterioradas, 
propensas 
à deflagração 
de incêndios e doenças, como o 
paludismo, diarreias 
e 
cólera. Com proximamente duas mil 
famílias, o bairro 
no qual as famílias em questão foram 
agora realojadas 
localiza-se na nova Marginal, 
próximo ao Mausoléu, 

razão pela qual parte da conclusão das 
obras da estrada 
está suspensa, à espera 
da transferência de todos os 
moradores. 
Várias pessoas, entre adultos e 
crianças, são atropeladas 
todas as semanas, 
algumas delas mortalmente, quando 
tentam atravessar a avenida. O bairro 
da Favela é, igualmente, 
propenso à delinquência, prostituição, 
consumo 
de drogas e uso excessivo 
de bebidas de fabrico caseiro, 
como kimbombo e kaporroto. As 
famílias 
ali residentes 
há mais de dez anos são deslocados 
de guerra, provenientes 
das provinciais do Uíge, 
Malange, Huambo, Benguela e Bié. 
Entretanto, o governo de Luanda já 
garantiu condições 
para a realização 
do funeral das duas crianças irmãs, 
de quatro e seis anos, carbonizadas, 
no sábado à noite, 
no decurso 
do incêndio. O vice-governador 
para a área 
técnica, Bento Soito, disse no domingo 
à Angop que a 
direcção provincial de Assistência e 
Reinserção Social 
já tem orientações 
nesse sentido, incluindo as despesas 
inerentes ao óbito. 
De acordo com o vice-governador 
Bento Soito, o 
Ministério da Assistência e Reinserção 
Social vai providenciar 
a entrega de bens, como 
roupas, utensílios de 
cozinha e alimentação, às 50 famílias 
transferidas 
para o 
complexo residencial 
do Panguila. 
De acordo com o porta-voz do Serviço 
de Protecção e 
Bombeiros, Faustino Sebastião, o 
incêndio provocado 
por uma vela acesa queimou 
por completo 20 casebres e 



parcialmente outros 30. 
O sinistro, iniciado por volta das 21 
horas, só foi extinto 
quatro horas 
depois pelos bombeiros, que utilizaram 
três viaturas de combate a incêndios 
com capacidade 
de quatro, sete e dez mil litros de água, 
envolvendo 15 
homens. 


