
OMUNGA pede intervenção da 
Procuradoria sobre desalojamentos 
Forçados 
Angolense  
10 A 17 de Outubro de 2009 
 
A 06 de Outubro de 2009, por volta das 14H30, o 
Coordenador da OMUNGA compareceu na Secção 
Municipal da Polícia de Investigação Criminal do Lobito, 
Em resposta a uma solicitação daquela instituição, 
Ofic. Nº 201/09, de 30 de Setembro de 2009, a fim de 
Prestar declarações, informou esta organização em nota 
De Imprensa. Recebeu ali a informação sobre a matéria do processo e 
Sobre o motivo da solicitação de prestação de declarações. 
O citado processo foi aberto mediante queixa 
Apresentada por um senhor de nome MORAIS contra 
Alguns cidadãos, entre os quais o de nome Luciano, por 
Achar que estes mesmos cidadãos ocupam ilegalmente 
As instalações de uma bar, que o queixoso considera 
Serem sua propriedade, localizada no recinto da Feira 
do Lobito. A queixa prende-se com o presumível incumprimento 
por parte dos ocupantes, de um contrato que foi 
supostamente firmado entre o Sr. MORAIS e os 
respectivos senhores que garantia que estes 
abandonassem o local em prazo fixado e já terminado. 
Por outro lado, possivelmente o Sr. Luciano enquanto 
prestava declarações no processo, teria frisado que não 
abandonou as referidas instalações porque tem 
recebido informações da OMUNGA para não o fazer. 
Resumindo, são estes os factos apresentados que 
argumentaram a solicitação da OMUNGA para 
prestação de declarações no mesmo processo. 
Perante isto, o Coordenador da OMUNGA informou 
que nada tem a declarar. Aproveitou para informar que 
também o MPLA, considerando-se também como 
presumível proprietário de todo o recinto da Feira, está 
interessado em fazer com que todos os cidadãos que ali 
vivem (mais de 250 famílias), abandonem o local, 
havendo informações de que a Administração 
Municipal do Lobito está neste momento empenhada 
em localizar terrenos para o seu assentamento, e que 
este caso está a ser acompanhado pela associação 
OMUNGA. 


