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A governadora de Luanda, Francisca do Espírito Santo, 
Plantou, ontem, durante o acto de apresentação do 
Projecto habitacional Vila rubra, que será erguido no 
Bairro da Camama, município do Kilamba Kiaxi, em 
Luanda, a primeira acácia que irá dar corpo à 
Arborização daquela zona habitacional. 
A governadora disse que a iniciativa está enquadrada no 
Programa do Governo, que consiste em criar um 
Cenário favorável para que o cidadão possa comprar a 
Sua habitação fazendo recurso ao crédito bancário. 
O projecto Vilarubra é um espaço destinado às famílias 
De rendimento médio, que podem adquirir casa a 
Preços compatíveis com o seu poder de compra. 
Concebida para ser uma “cidade” sustentável, funcional 
E segura, a Vilarubra vai ocupar uma área de 150 
Hectares, dos quais 635 metros quadrados estão 
Reservados a espaços verdes, 52 mil metros quadrados a 
Zonas comerciais e espaços públicos e sociais de 
Qualidade, com destaque para escolas, centros de saúde, 
Esquadras policiais e espaços desportivos. 
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