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Segundo Francisco Massango, o litígio começou 
em 2003 aquando da execução do projecto de 
edifícios de cinco andares com 300 apartamentos 
na comuna do Panguila, programa”Angola Jovem”, 
mas o seu espaço, na altura, não havia sido 
abrangido. Já em 2008 Liseth Pedro arquitecta do 
referido projecto começou a vender parcelas de 
terra a particulares e apossou-se também do seu 
espaço.  
De acordo com o mesmo, o caso foi levado até a 
administração municipal de Cacuaco, esta 
entidade usou os seus métodos a fim de 
comprovar a quem pertencia a parcela de terra em 
discussão, procurou junto da acusada tentar obter 
algum documento que comprovasse o seu direito 
sobre a zona, mas esta não apresentou nenhum 
comprovativo. “Mesmo assim ela continuou a 
afirmar que o terreno era dela, inclusive, tentou 
vender a empresários estrangeiros”, acusou a 
fonte acima citada.  
Algum tempo depois, continua Massango, a 
arquitecta surgiu novamente, desta vez o obrigou a 
abandonar o terreno, porque segundo a mesma, o 
referido espaço já fazia parte do projecto Panguila.  
Para clarificar o problema, o mais velho pediu a 
arquitecta que apresentasse algum documento 
que justificasse a expansão repentina do projecto 
até ao seu terreno, caso contrário não se 
responsabilizaria pelos seus actos. Dado a 
insistência da mesma em afirmar que o espaço a 
pertencia, o processo foi transferido ao Instituto 
Provincial de Gestão Urbana (IPGU) que também 
confirmou que o terreno não pertencia a Liseth 
Pedro. Mas segundo o mesmo, contrariamente a 
primeira declaração, o IPGU agora afirma que no 
ano transacto o espaço foi anuído a outra pessoa. 
Alguns meses depois, o mesmo foi surpreendido 
numa manhã com máquinas no terreno. 
“Destruíram toda minha plantação”, lamentou, 
tendo acrescendo que, no local estava a ser 
erguido uma estrutura do Banco BFA. Massango 
disse que procurou saber quem era o • dono da 
obra e foi informado que os proprietários do 
edifício compraram o espaço a arquitecta Liseth 
Pedro. Dirigimo-nos ao espaço, na zona do 
Panguila. No local encontramos uma nova 
empresa denominada Miler/LDA, pedimos para 
falar com a arquitecta Liseth, mas os trabalhadores 
nada souberam dizer sobre a sua localização.  
Fomos até ao Instituto Provincial de Gestão 
Urbana (IPGU) obter alguma informação sobre o 
litígio entre Francisco Massango e Liseth Pedro, 
mas sem sucesso pois que tanto o Director do 
Gabinete Jurídico, responsável por estes assuntos 

e o Director da instituição disseram não estarem 
autorizados a prestar qualquer informação sobre o 
caso. 


