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Pedro Francisco Henriques de 38 anos foi barbara-
mente espancado por elementos ligados a uma 
suposta Comissão de moradores que se fizeram 
passar por fiscais no bairro Deolinda Rodrigues, 
algures no município de Cacuaco nas 
proximidades da nova subestação da Empresa 
Nacional de Electricidade (ENE).  
Ele é alegadamente proprietário de um terreno de 
15 metros quadrados no referido bairro. Num belo 
dia, foi surpreendido por supostos elementos da 
Comissão do bairro, dizendo-lhe que devia 
abandonar o terreno, porque pertencia à outra 
pessoa.  
“Pedi explicações aos mesmos que me 
apresentassem o referido dono. E estes, 
simplesmente não quiseram. Foi assim que nos 
desentendemos, porque há mais de nove meses 
que ocupei o terreno e não encontrei ninguém”, 
descreveu Henriques, depois disso, viu-se 
esbofeteado, tendo ficado com os maxilares 
partidos.  
“Já formalizei uma queixa na Divisão de Polícia de 
Cacuaco. Estou a espera do número de processo 
e que me chamem juntamente com os agressores 
para que sejam responsabilizados”, argumentou, 
acrescendo que lutar até onde poder pelo seu 
terreno.  
Espancado foi também João Alberto que, por 
cúmulo, viu sua casa demolida por um grupo, 
alegadamente, liderado por uma tal senhora 
Adelaide.  
“Vinha do trabalho. Quando cheguei o meu vizinho 
informa-me que os fiscais passaram e colocaram 
algumas estacas no meu terreno”, perante essa 
situação João Alberto deslocou-se ao comité do 
MPLA onde os supostos demolidores trabalham, 
“no sentido de me informar sobre o que estava a 
acontecer”.  
“O senhor Matondo respondeu que meu terreno 
era grande e, para tal, tinha de ser repartido. Não 
aceitei a proposta. Logo, o mesmo e os seus 
colegas começaram a bater-me”, queixou-se, 
salientando ainda que nestes bairros novos todos 
existem grupos de aproveitadores que se fazem 
passar por fiscais ou militantes do MPLA.  
“São grupos de aproveitadores espalhados nestas 
zonas. Estão na pedreira, no Belo Monte e depois 
da Anda”, denunciou ao notar que a actividade 
destes é desarmar terrenos e revende-los a outros 
interessados.  
“Fiz uma participação à Polícia de Cacuaco e já 
tenho o número do processo, porque estes 
bandidos demoliram a minha cabana de chapas. 
Por enquanto só estamos a fazer cabanas de 
chapas para manter o espaço enquanto vamos 
preparando o material”, avançou A1berto.  

No terreno, o A Capital ouviu a versão da Iª 
secretária da OMA, Adelaide Paulina. De acordo 
com ela, devido as constantes queixas de burlas 
ou ocupação de terrenos e, visando combater os 
assaltos nocturnos, foi constituído um grupo de 
rondas nocturnas, que também vela pela 
urbanização do bairro. Este grupo acrescentou, é 
que tem entrado em conflitos com os moradores. A 
mesma reconheceu que houve, sim, 
espancamentos no bairro que envolveram o 
senhor Matondo e alguns cidadãos.  
“O senhor Matondo teve brigas com cerca de 17 
elementos e ao longo dessa briga soube que 
houve feridos”, confirmou, mas observou que “nós 
interviemos imediatamente, encaminhando-os para 
o hospital.  
“A casa destruída é de um cidadão que foi 
encontrado a pernoitar ao relento com uma arma 
de fogo. Ao ser interpelado, disparou contra o 
pessoal da ronda. Participamos o caso à Polícia e 
o camarada tivera sido detido”, explicou a 
responsável da OMA, pontualizando que, 
enquanto esteve preso, o primo do mesmo é que 
destruiu a cabana, alegadamente porque as 
chapas eram dele. 
De salientar que as vitimas mais frescas das 
demolições são cerca de 120 famílias que residiam 
nos arredores do Dispensário de Tuberculose de 
Luanda algures no bairro Shaba. O A Capital foi ao 
local e constatou dos moradores que restam no 
local o destino dado aos seus confrades de longa 
data. Dona Bela é também uma das moradoras do 
bairro que espera conhecer o mesmo destino 
dentro de mais ou menos dias, uma vez que a 
casa dela já foi enumerada e, quando isso 
acontece, não se espera mais nada.  
“Estamos todos na iminência de sair daqui do 
bairro”, acredita ela que diz viver no bairro há 
cerca de 18 anos.  
José Tavares, 47 anos, ainda não foi desalojado, 
mas já se queixa de saudades do bairro caso isso 
aconteça. É lá onde ele tem suas raízes de 
amizades e de trabalho, ao longo de uma vivência 
de 22 anos.  
“Meus filhos se fizeram homens aqui. Uns já são 
pais e donos de casa. Estamos prontos para sair 
desde que nos alojem em casas condignas e não 
em tendas como tem sido noutros bairros”, 
reivindicou, concluindo que mesmo nas áreas de 
transferência devem colocar muitos autocarros à 
disposição.  
“Os vizinhos que foram para o Panguila estão a 
reclamar os gastos com o táxi, porque muitos 
deles trabalham nestes arredores. As senhoras 
têm cá as suas fontes de negócio”, manifestou. 


