
Muteka enfrenta velhas 
makas das reservas fundiárias 
Agora, 
De 10 de Julho de 2010 
Dois meses depois do Agora ler denunciado, na sua 
edição n" 678, actos de ex. Apropriação de terras em 
curso nas aldeias de Etunda e Olossambo, no Huambo, 
dos quais estariam c envolvidos membros do executivo, 
o antigo administrador comunal das Cacilhas 
confirmou o facto tendo prometido pedir desculpas 
publicas às pessoas que, eventualmente, se sentiram 
lesadas. 
Ao tempo, Domingos Sapalo d terá sido indicado pelas 
autoridades, então lideradas por Albino Malungo, para 
servir de "ponte" entre os empresários (governantes) 
que têm interesses em investir na região, tendo 
expropriado as terras dos populares. 
Das suas investidas não foram n poupadas as terras da 
Associação de Camponeses, tendo apresentado como 
argumento que elas estariam classificadas como 
reservas fundiárias do Estado. 
O ex-administrador foi mais o longe ao mandar 
prender, durante três dias, os sobas que se opuseram ao 
desapossamento das terras. 
O governador foi citado como tendo aliciado os líderes 
tradicionais, depois de restituídos à liberdade, para 
impedir repercussões semelhantes às que ocorreram na 
Huíla, quando foi desalojada a população que vivia 
junto da linha-férrea. 
Faustino Muteka terá proposto a entrega de subvenções 
mensais de 14 mil kwanzas aos sobas Augusto 
Sangueve e Eduardo Mata, bem como empréstimos 
bancários na ordem dos 100 mil kwanzas para à 
construção das suas residências. 
Na altura o AGORA contactou o recém-exonerado 
director provincial da comunicação social, tendo 
minimizado o assunto. 
Joaquim Neves disse tratar-se de especulações, 
adiantando que as aldeias Elunda e Olossambo 
constituíam reservas fundiárias do Estado, estando em 
vista a construção de habitações à luz do programa de 
construção de 1 milhão de casas. 
No negócio das terras saltam à vista os nomes de 
Hélder Vieira Dias Júnior, citado como tendo interesses 
na empresa Angolana, e Bartolomeu Dias, do grupo 
empresarial com o mesmo nome. Este último terá 
comprado o prédio da Angotel recusando-se a indemnizar 
os antigos moradores. 
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Fala-se, também, na presença de um alto funcionário 
do Banco Espírito Santo, cujo nome não foi revelado. 
O negócio é rentável para os administradores 
municipais, facturando 10 a 20% da negociata. 


