
Mais de duas mil famílias podem 
estar ao, relento  
Semanário Factual 
27 de Setembro  
a 01 de Outubro de 2011  
 

Mais de duas mil famílias aguardam do Executivo 
de Luanda desalojamento imediato, no município 
de Cacuaco, pelo facto de estarem conce-l1tradas 
ao longo da antiga via-férrea comercial, local 
escolhido para a construção de uma via expressa 
que ligará a cidade de Luanda à do Bengo, nos 
próximos meses, situação que está a inquietar os 
familiares que ainda não sabem do destino.  
Os familiares afirmaram que. as casas foram 
construídas há mais de cinco meses, sem 
esclarecimento concreto de quando e para onde 
serão desalojados. Desta feita, eles pedem ao 
Executivo, antes que seja tarde, um 
pronunciamento dos seus destinos, dada a 
preocupação depositada sobre as crianças que 
têm de prosseguir com as aulas, após as férias 
natalícias.  
Os familiares pedem, igualmente, ao Executivo 
para evitar o desalojamento “atroz”que se tem 
verificado, de há um tempo a esta parte, na cidade 
capital, pois temem que sejam desalojados na 
época chuvosa, o que vai empecilhar os seus 
assentamento e socialização por onde quer que 
estiverem.  
Belma Correia, uma das moradores cuja 
residência será demolida, disse ao Factual esperar 
por uma acção justa e concreta da direcção 
urbanística, pois muitas casas erguidas ao longo 
do espaço, agora para a construção da via 
expressa, tiveram despesa financeira e resultam 
de um trabalho de cada família humilde que cá 
vive há mais de 15 anos.  
“Estamos a prepararmo-nos para a possível saída 
ou afastamento da via expressa, mas com 
estímulo, porque respeitamos as decisões do 
Executivo, e este deve ouvir o clamor do povo em 
diversas circunstâncias, como esta em que mais 
de duas mil famílias estão, isto em condições 
difíceis perante a nova realidade, por não ter onde 
ficar caso sejam desalojadas”, disse.  
A via expressa vai ocupar uma extensão de 20 
metros de largura e mais de 10 quilómetros de 
distância, desde o cemitério da Mulemba até ao 
Panguila, passando pela vila de Cacuaco. A 
mesma já é considerada a via económica para a 
transição de mercadorias e de cidadãos para os 
mercados comunais do Panguila e do Kilo que 
registam mais de duas mil vendedeiras por dia.  
A estrada em construção já causou a demolição 
antecipada de uma escola e um campo de 
exercício físico da escola 8056, PUNIV- IBA. 


