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O Serviço Nacional de Protecção Civil e 

Bombeiros continua a investigar as 

causas de um incêndio de grandes 

proporções que destruiu, na noite de 

domingo, dois armazéns e duas 

moradias na com una do Hoji-ya-

Henda, em Luanda, sem causar 

quaisquer vítimas.  

O porta-voz Faustino Sebastião disse à 

agência de notícias Angop que o 

incêndio começou por volta das 18hOO 

e só foi extinto às 7h00 do dia seguinte, 

trabalho desenvolvido por uma equipa 

de 35 bombeiros que utilizaram seis 

viaturas, cada uma com capacidade 

superior a 3.500 litros de água.   

O armazém que foi consumido pelo 

fogo comercializa roupa e as duas 

moradias estão localizadas sobre as 

duas superfícies comerciais. O Cazenga, 

um dos sete municípios da província de 

Luanda, possui uma população estimada 

em dois milhões de habitantes, 

distribuídos pelas comunas do Tala-

Hadi, Cazenga e Hoji ya Henda.  

Mortes por afogamento  

O Serviço Nacional de Protecção Civil e 

Bombeiros registou a morte por 

afogamento de quatro pessoas nas 

províncias de Luanda e Bié, entre 

sábado e domingo.  

As mortes por afogamento estão entre 

as 29 ocorrências registadas em todo o 

país pelo Serviço Nacional de Protecção 

Civil e Bombeiros, informou à Angop o 

porta-voz Faustino Sebastião. Entre as 

vítimas estão dois adultos, de 24 e 26 

anos, que perderam a vida nas praias da 

província de Luanda, e dois menores, de 

dez e 12 anos, que foram arrastados 

pelas águas das chuvas na cidade do 

Cuito, província do Bié.  

Além das quatro vítimas por 

afogamento, uma mulher, no Kwanza-

Norte, foi colhida mortalmente por uma 

locomotiva do Caminho-de-Ferro de 

Luanda (CFL) e em Malange um 

acidente de viação provocou a morte a 

uma pessoa. No sábado e domingo 

foram registados 18 incêndios, dos 

quais 12 em Luanda. Faustino Sebastião 

frisou que os incêndios causaram três 

mortos e três feridos em Luanda.  

Os bombeiros impediram que um 

homem se suicidasse num edifício da 

Avenida 4 de Fevereiro e na província 

do Zaire combateram quatro invasões 

de abelhas.  

O órgão operativo do Ministério do 

Interior interveio também no socorro a 

29 pacientes que foram transferidos da 

via pública e de domicílios para 

unidades hospitalares públicas e 

privadas. 


