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Quinze famílias deverão abandonar a qualquer instante 
o prédio “Magalhães”, situado no bairro 28, zona 
comercial da cidade do Lobito, província de Benguela, 
após decisão judicial tomada na sequência de uma acção 
movida pela suposta proprietária do imóvel, a senhora 
Helena Magalhães. Para o espanto dos cidadãos à beira 
do desalojamento, a decisão do Tribunal Provincial não 
abrangeu as demais vinte e uma famílias ali residentes, 
todas elas, por coincidência, de militares das Forças 
Armadas Angolanas (FAA). Quarta-feira, 10, dia do 
fecho desta edição, o cenário era de alguma agitação, 
com funcionários do Tribunal e agentes da Polícia 
Nacional prontos para o despejo, adiado, como se pôde 
observar, devido à renitência dos moradores.  
Enquanto faziam vincar a sua posição, procuravam 
perceber as razões da exclusão dos militares, chegando, 
inclusive, a utilizar a palavra medo para descrever a 
“estranha” medida. “Os militares foram recebidos por 
nós, chegaram muito depois”, diziam alguns dos vários 
moradores que pretendiam chegar à fala com Helena 
Magalhães, na altura ausente, por isso também longe da 
objectiva deste semanário. A cidadã Sílvia Gomes, 
detentora de um contrato de arrendamento, disse que 
cumpriu sempre com as suas obrigações, pelo menos até 
ao momento em que a proprietária deixou de cobrar as 
rendas. “É uma autêntica injustiça, até porque este pro-
cesso, que já tem quase vinte anos, deveria ter chegado 
ao Tribunal Supremo. É o que nós e o nosso advogado 
esperávamos”, frisou.  
De acordo com Sílvia, a ideia da senhoria, apresentada 
faz tempo, era de pagar a cada morador entre  
18/20 mil dólares, valor que, nos dias de hoje, “não 
serve para comprar casa”. Inconformada, reiterou que os 
moradores têm todos os documentos em dia, a 
comprovar os elevados gastos feitos ao longo de vários 
anos. “Ninguém toca nos meus móveis, nem mesmo a 
Polícia”, desafiou, para mais adiante sublinhar que os 
salários dos afectados, que rondam os 20 mil Kwanzas, 
são insuficientes para arrendar uma outra moradia.  
Já Teresa Santiago, no prédio há 10 anos, metade do 
tempo da primeira interlocutora, afirmou que o “escân-
dalo” representou um certo traumatismo para as crian-
ças, actualmente em exames escolares. “Os nossos 
filhos estão atormentados com esta pouca-vergonha e o 
mais preocupante é que a senhora não aparece para falar 
connosco”, afiançou. Do Governo Provincial de 
Benguela, uma das entidades que recebeu documentos 
que dão conta do sucedido, os moradores não obtiveram 
ainda nenhum pronunciamento, contrariamente ao 
sucedido com o partido no poder, que prometeu dialogar 
com a cidadã que diz ser dona do “Magalhães”. 
Espectadora atenta, a pequena Tatiana declarou que 

estava bastante chateada com o que assistia, sobretudo 
por ter perdido uma prova final.  
“Sinto-me mal, cheguei a chorar por ver o prédio cheio 
de polícias”, reforçou. O Angolense não conseguiu obter 
reacções de Helena Magalhães, pelo que continuará 
nesse exercício, nem tão pouco de uma das famílias que 
se vêem, conforme a decisão judicial, livres do desaloja-
mento. Convidado a emitir um ponto de vista sobre o 
assunto, o jurista Francisco Viena começou por aventar 
a hipótese de os militares terem regularizada a situação 
arrendatária. Quando soube que o mesmo se passava 
com os cidadãos que deverão ser desabrigados, a fazer 
valer os seus próprios pronunciamentos e os 
documentos que exibiam, disse que se trata, 
efectivamente, de um caso algo complicado. “Espero 
estar por dentro de tudo, só assim posso fazer um 
comentário mais abrangente”, finalizou. 


