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Depois de muita insistência e ameaças de 
morte, dia 16 de Junho de 2011, 5- Feira, o 
Oficial da polícia da 12 Esquadra no Kazenga, 
João Culeca conseguiu seus intentos ao 
desalojar compulsivamente a família que de 
acordo documentos apresentados e 
depoimentos colhidos é de facto a proprietário 
do terreno onde tem erguida a casa desde 
1999. Pedro Culeca, surgiu com um esquadrão 
de polícias da 12  Esquadra do Cazenga, 
chefiado pelo Comandante Kalily, exibindo 
um Mandato de Penhora, a priori falsificado, 
porquanto, pese embora vir mencionado o 
nome da Juíza Doutora Lizete da P.V. da Costa 
e Silva, não vem por ela assinada, o ajudante 
não assina em seu nome; não traz mencionada 
a data de despejo, o número da casa, nem da 
Rua, o advogado da familia António de 
Oliveira Paciência, nunca recebeu notificação 
alguma sobre o Processo de 
Execução. Porquanto, Matias André António 
dispõe de documentação devidamente 
comprovada que atesta ser o proprietário legal 
do património em litígio: Título de Concepção 
devidamente assinado pelo então Governador 
de Luanda, Aníbal Rocha, datado 26 de 
Setembro de 1999, com base ao Processo n° 
2380/96; bem como os pareceres favoráveis da 
Comissão de Moradores do Sector 4, da Zona 
19 B Tala Hady, de 25 de Agosto de 1996; 
assim como títulos comprovativos do 
pagamento das taxas de ocupação de terreno 
do Departamento de Contabilidade e Gestão 
Orçamental do Governo da Província de 
Luanda. 
A família de Matias André António e 
Domingas António Faria, composta por 12 
elementos, incluindo sobrinhas e netos, que 
habitava na Residência construída há 12 anos, 
vivia em sossego no centro do Cazenga, Bairro 
Tala hadi, nas proximidades do Centro de 
Formação do Cazenga na Rua 29 A, conhecida 
também como Rua dos doentes, começou a ser 
ameaçada pelo senhor João Pedro Culeca, 

alegando que o terreno que os primeiros 
ocupavam era herdade sua. Entretanto, não 
apresenta até. Data nenhum documento 
comprovativo. Começou desde então a dança 
do vem com as autoridades, policia e tribunal. 
Teimosamente, único documento que Culeca 
apresentava era um papel designado pedido de 
projecto. 
Valendo-se da função que ocupa na Polícia, dia 
7 de Dezembro de 1999, resolveu vandalizar a 
casa com picaretas e espanaram a senhora que 
lá encontraram, isto com a ajuda de polícias 
que se fiz eram transportar em três Hiaces. 
Valeu a pronta intervenção da vizinhança que 
em socorro correu com os invasores. Em 
consequência, junto da 12- Esquadra, cazenga, 
foi aberto um Processo com o n03592/99. 
Culeca nunca compareceu e esteve muitos 
meses desaparecido. De pois voltou, foi a 
DNIC e caprichosamente abriu um Processo 
calunioso contra Matias André António, 
acusando-o de traficante de droga e altamente 
perigoso. Foi urdido um Mandato de Captura 
contra Matias. A confusão durou assim mais de 
11 anos até este horroroso dia 16 de Junho do 
ano em curso. 
Nisso tudo, o mais estranho é que o polícia 
está a pedir 20 mil dólares americanos em 
indemnização porque ele declara, mas não 
prova que foi destruída uma casa ali, quando 
testemunhas confirmam que há mais de 22 
anos aquela área era um terreno baldio 
inundado de lixo e carcaças de viaturas. E 
mais, como é que instituições estatais 
legalizam um terreno que já tinha dono e o 
reivindicador não consegue provar coisa 
nenhuma durante mais de 11 anos? 
O certo é que a familia com um bebé de dois 
meses foi posta na rua pelos polícias a mando 
de Culeca, e vive na rua desde 16 de Junho. As 
vítimas pedem que se faça justiça. Contactos 
feitos, dificuldades para obtenção de números 
de telefones; outros, sem argumentos.


