
Arranca auto construção 
dirigido em Malanje 
Novo Jornal, 
De 9 de Julho de 2010 
 
A Administração Municipal de Malanje começa a 
distribuir este mês 500 lotes de terreno, dos 1600 
disponíveis para autoconstrução dirigida, na Reserva 
Fundiária do Estado (RFE) localizada no bairro da 
Catepa, sete quilómetros a sul da cidade capital. 
O administrador municipal em exercício, arquitecto 
Gabriel Pontes, em declarações à rádio estatal, 
confirmou que a distribuição será contínua. 
"Neste momento estamos a fazer a confirmação das 
listas, tendo em conta os pedidos já recebidos em anos 
anteriores. Não se trata de pedidos recentes, estamos a 
basearmo-nos em pedidos de há 2/3 anos. Essas 
pessoas fizeram os pedidos e não foram contempladas, 
e esta é a prioridade", explicou o administrador municipal. 
As primeiras listas com cerca de 500 nomes ordem 
alfabéticas estão afixadas num dos espaços da 
Administração Municipal, critério idêntico a ser 
utilizado na entrega das parcelas de terras, que serão 
comercializadas a Akz 25/ m2 depois de cumpridos 
todos os procedimentos administrativos. Os antigos 
combatentes e veteranos de guerra e outros grupos 
vulneráveis da população, segundo o administrador em 
exercício daquela municipalidade, arquitecto Gabriel 
Pontes, conformam o grupo de prioritários. A Reserva 
Fundiária do Estado, parte direita do bairro da Catepa, 
corresponde a 2.600 hectares e foi o local escolhido 
pelas autoridades administrativas para o programa de 
autoconstrução dirigida, enquanto para o processo de 
crescimento urbanizado da cidade capital, onde se pode 
divisar o condomínio de médicos, o bairro da 
juventude, o mercado municipal, para além de outras 
infra-estruturas, foi projectada a faixa esquerda. 
O arquitecto Gabriel Pontes referiu ainda que o plano 
20 
urbanístico da futura cidade moderna visa levar aos 
munícipes todas as condições básicas (escolas, clínicas, 
creches, estradas, energia e água, shopings) para 
melhorar o seu bem-estar. 
Os membros do executivo de Boaventura Cardoso, 
reunidos na sua terceira sessão ordinária, no último dia 
do mês de Junho, foram informados do processo de 
distribuição das referidas parcelas de terrenos e das 
intenções de investimento público e privado no sector 
imobiliário do governo daquela província, de forma a 
conter construções anárquicas nas reservas Fundiárias 
do Estado. 
Os moradores do bairro da Catepa instaram 
recentemente as autoridades do município sede, em 
relação ao tratamento que será dado às obras levantadas 
no espaço agora designado como RFE. 


