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Moradores do projecto Nova Vida, bairro 
localizado no extremo sul de Luanda, estão em 
pânico, devido a ataques que tem vindo a 
sofrer de meliantes, procedentes de áreas 
circunvizinhas, soube o Semanário Angolense 
de fonte dos lesados. 
Há já largos meses, os habitantes daquela 
circunscrição têm sido vítimas de jovens 
assaltantes dos bairros da Fubu, Camama e de 
outras áreas que fazem fronteira com o Nova 
Vida. 
Segundo os queixosos, os as saltos têm 
ocorrido nos períodos diurno e nocturno, com 
particular frequência nos últimos dias. Os 
meliantes invadem até as residências dos 
moradores e furtam bens muito valiosos. O 
bairro Nova Vida, um projecto habitacional da 
Presidência da República que visa acolher 
funcionários públicos, principalmente 
efectivos das Forças Armadas Angolanas, tem 
sido palco de situações adversas, 
principalmente assaltos, que não parecem ter 
fim. 
Os assaltantes actuam à mão armada e chegam 
mesmo a mutilar cães de guarda de quintais, 
para que não sejam denunciados pelo barulho 
do melhor amigo do homem. 
Um dos moradores revelou que, depois das 
vinte e três horas, a circulação pelas ruas 
torna-se perigosa, devido à presença dos 
assaltantes, ao passo que no passado não era 
assim, frequentava-se as ruas normalmente 
sem qualquer incómodo. 
Um dos objectivos dos meliantes no Nova 
Vida, é exactamente a adquirir acessórios de 
viaturas, chegando os ladrões a desmontar 
pneus e outros acessórios de automóveis no 
interior de garagens, deixando os carros sobre 
pedras. 
O projecto Nova Vida conta actualmente com 
uma esquadra policial, mas, segundo 
informação dos moradores lesados, a unidade 
só lá está como figura decorativa, pois ela não 

cumpre com o seu papel, que é de manter a 
ordem e tranquilidade no bairro. «A minha 
residência foi assaltada três vezes, os 
assaltantes vieram dos bairros adjacentes ao 
nosso. São indivíduos que pensam que todo 
mundo que vive no projecto Nova Vida tem 
uma vida estável, tem dinheiro ou muita 
estabilidade económica. Não é isso, também 
sofremos muito, mas seria de bom-tom que os 
que necessitarem, 
em vez de assaltarem, solicitassem às pessoas, 
seria muito melhor». Aconselhou António de 
Castro. 
Acrescentou que também são humanos, 
sentem a necessidade das pessoas. Já perdeu 
duas botijas de gás. furtaram-lhe quatro pneus 
de uma das suas viaturas além de outras 
coisas. Recordou que a segurança no local já 
foi melhor quando não tinham esquadrilha. «O 
nosso ambiente aqui seria melhor sem a 
polícia. Porque com eles passamos mal». 
Desabafou. Um outro lesado disse à nossa 
reportagem que nos últimos dias a Nova Vida 
tem sido «um Deus nos acuda». porque os 
meliantes usam tudo para conseguir o que 
almejam são quadrilhas bem organizadas. 
Fazem tudo nas barbas da polícia e quando 
apresentam queixa. Pedem-lhes para reunir 
uma série depapeladas sem qual quer 
importando. Consideram caótica a situação e 
rogam por um empenho da polícia. Os 
edificios de 40 a 56 são os que mais têm 
sofrido com os assaltos pois foi nesses onde há 
duas semanas há três 
viaturas foram retirados 05 pneus e outros 
acessórios ao passo que algumas residências 
dos prédios também foram vítimas. 
Outras fontes que lá residem contaram que o 
destino das coisas roubadas tem sido o 
mercado dos Correios situado no Golfe 1 
sendo as coisas reconhecidas com facilidade. 
«Porque são eles mesmo que vendem», 
esclareceu.


