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Chama-se Virgílio Pascoal António (Pavi), tenente 
coronel das Forças Armadas Angolanas (FAA), 
colocado na Escola Superior de Guerra (ESG). No 
dia 20 de Junho, do ano em curso, acompanhado 
de um grupo de catorze pessoas, entre os quais 
um agente da Polícia Nacional (PN), Gil, em 
efectivo serviço no Comando Provincial do 
Cunene, e um outro conhecido por Kusutula 
Domingos João (Kussi), invadiram a propriedade 
do cidadão Quintino Caienga Cacunga, 41 anos, 
denunciou este último a este jornal esta semana.  
A propriedade, constituída por uma parcela de 
terreno com as dimensões de 60 por 40 metros, 
localizada no bairro Dangereux, a escassos metros 
da ponte do “general Kamorteiro”, denominação 
associada à proximidade da residência desse 
oficial superior do exército, foi alvo de destruição 
da vedação, do tapume e de uma residência 
composta por um quarto e uma sala. Associa-se a 
isso, alegadamente, o roubo de um gerador do tipo 
Elemax, um televisor de marca sharp uma 
aparelhagem de som do tipo Sony e um colchão 
de solteiro.  
Entre os bens roubados na calada da noite, 
segundo a fonte, constam ainda quatro mil dólares 
americanos, uma mochila com duas t-shirts, 
chapas de zinco retiradas do tecto e do quintal. A 
acção criminosa terá sido arquitectada por 
Kusutula Domingos João, que teve o apoio 
incondicional do tenente-coronel Pavi que, apro-
veitando-se da sua condição de oficial superior do 
exército, colocou homens armados fazendo uma 
outra construção no mesmo espaço no período de 
noite, durante a invasão.  
Quintino Caienga, mecânico de profissão, contou a 
OPAÍS que o terreno invadido foi comprado à 
senhora Adelina José Veloso, em 2004, por 600 
dólares americanos, sendo que nessa altura o 
espaço era uma lavra. O negócio terá sido 
testemunhado por um dos filhos da senhora, 
Ângelo Veloso, que confirmou o facto em 
declarações prestadas a este jornal. “O local era 
lavra da minha mãe, mas ela depois decidiu 
vender e fez negócio sem qualquer coação de 
ninguém, porque as pessoas que possuíam lavras 
aqui no Dangereux venderam-nas”, afirmou.  
Em conversa com este jornal, Ângelo Veloso disse 
não acreditar no que está a acontecer, porque a 
sua mãe fez um negócio daquilo que era sua 
propriedade exclusiva e não de ninguém. Mostrou-
se disposto a reconfirmar às autoridades judiciais 
as suas declarações no que concerne à venda do 
terreno em causa.  
Entretanto, o possessor da propriedade mostrou-
se abalado quando falava com O PAÍS, e 

defendeu a titularidade do terreno legalizado pela 
Administração Municipal do Kilamba Kiaxi através 
de documentos que exibiu.  
“Tenho tudo legal, o que atesta a titularidade do 
terreno. Cumpri toda a tramitação junto das 
autoridades competentes para que me fosse dada 
esta mesma documentação”, declarou Quintino 
Caienga, acrescentando que essa situação lhe 
está a provocar insónias, receando perder a sua 
propriedade por causa do capricho de alguns 
indivíduos, que aos poucos, o estão a expropriar 
com a edificação de uma outra residência já no 
mesmo local.  
Durante a invasão do espaço, os acusados 
vandalizaram também as viaturas e outros meios 
rolantes que se encontravam no local, pertenças 
do Caienga. 


