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O Governo Provincial de Luanda foi chamado a 
Intervir em mais um caso de demolição, que estaria para 
Acontecer nesta quinta-feira no bairro Neves Bendinha, 
Próximo do cemitério da Santana, ao Município do 
Kilamba Kiaxi, quando a administração local pretendia, 
Coercivamente e sem qualquer respaldo documental ou 
Assim, desalojar uma munícipe e sua família. 
Na manhã desse dia, por volta das 9 horas, os netos 
Menores de Teresa Correia, proprietária do imóvel, 
Onde também funciona uma pequena lanchonete, 
Foram surpreendidos com a chegada de elementos 
Afectos à administração municipal e forças policiais, 
Manifestando a pretensão de levá-los para outra área 
Que até ao momento se desconhece. Os tais indivíduos 
Haviam já recolhido os haveres de Dona Teresa, como é 
Mais conhecida a senhora lá no bairro, mesmo na 
Ausência de qualquer pessoa adulta em casa, dizendo 
Que iam a caminho do tal sítio que só eles sabiam, mas 
Isso seria abortado na sequência de uma intervenção do 
Governo Provincial de Luanda, para onde a dona da 
Casa tinha recorrido, a pedir justiça. 
Segundo Teresa Correia, este quadro começou a desenhar 
Se há um mês, quando operários chineses fizeram 
A vedação de todo o perímetro em volta da casa. 
Depois disso, começou a receber recadinhos do 
Administrador municipal do Kilamba Kiaxi, José 
Correia, que enviava os seus emissários sem qualquer 
Documento a apelar para que a senhora e a sua família 
Abandonassem a casa assim à toa. 
«Na semana passada, esteve aqui um jovem, com cabelo 
Pintado em amarelo com essas motorizadas 
Rápidas, a dizer que vinha da parte do administrador e 
Que queria que arrumássemos as coisas para ver a 
Quantidade a ser carregada. Eu me perguntei se um 
Jovem sem documento algum e com essas características 
Trabalha mesmo na administração», disse Dona 
Teresa. 
Recado semelhante lhe foi transmitido dias depois pelo 
Administrador comunal do Neves Bendinha. 
O que desaponta Teresa Correia é o facto de nunca ter 
Recebido algo por escrito a dizer o que se passava e 
Muito menos o próprio administrador se deu ao 
Trabalho de dialogar e indicar outro local para onde ela 
E a sua família pudessem ir morar. «Nós nunca 
Mostramos resistência em sair daqui, mas que se fizesse 
Uma negociação e que fosse de acordo com a lei, e não 
Sermos levados como se fossemos animais. Tem que se 
Respeitar as pessoas», considera a «pobre» senhora. 
E lamenta o sucedido, principalmente pelo facto de ter 



Perdido valores avultados em dinheiro no acto de 
Recolha e transportação dos seus bens. «Eu não estava 
Em casa quando eles chegaram. A minha neta telefonou 
Para mim e eu pedi que esperassem, mas eles levaram 
As coisas mesmo assim e junto foi o dinheiro todo do 
Movimento de ontem da lanchonete e outros 
Montantes que tinha em casa», queixa-se. 
Embora um pouco mais tranquila, depois da intervenção 
Do Governo Provincial de Luanda, Dona Teresa 
Ainda aguarda pelo desfecho do caso a contento. «No 
Governos provinciais, também não nos deram nenhum 
Documento. Apenas nos informaram que vamos para o 
Cacuaco, numa zona chamada Rua Grande, na casa 
Numero 2. Amanhã (sexta-feira) os senhores da 
Administração vão me mostrar a casa e fazer os 
Acabamentos, antes de sairmos daqui», disseram. 
O Semanário Angolense não conseguiu apurar o que 
Vai ser erguido no local, mas tudo indica que se trata de 
Um empreendimento do governo. 


