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Os moradores da comuna mostram-se 
enfurecidos com a atitude do soba Januário 
pois, segundo afirmaram, a venda de 
terrenos já dura há muito tempo, com a 
colaboração do coordenador comunal, Luís 
Pedro (Dox). 
O Factual tomou conhecimento no local 
que o soba Januário e o coordenador 
comunal Luis Pedro (Dox) confiscavam as 
terras em nome do governo para depois as 
venderem a estrangeiros. 
A situação começou a tomar contornos 
constrangedores a partir 28 de Janeiro 
quando um grupo de presumíveis fiscais não 
identificados marcaram uma área de quatro 
hectares e assinalaram várias residências para 
demolição, visto que estas casas se 
encontram na área pretendida. Segundo um 
dos moradores que recusou dizer o seu 
nome, por motivos de segurança, a área dos 
quatros hectares seria vendida a uma 
senhora angolana e que o negócio estava a 
ser impedido devido a construções no local.  
Por este motivo tinham de ser demolidas as 
casas que se encontram na área delimitada. 
Paulo Venâncio, um dos moradores que tem 
a sua casa na área demarcada, falou ao 
semanário que "os fiscais apareceram com 
um carro do tipo Toyota Rav' 4 e 
começaram a marcar as casas para 
demolição. Quando tentámos saber o que se 
passava, os fiscais disseramnos que foram 
autorizados pela administração 
municipal de Viana e que a área pertence ao 
governo e as casas tinham que ser 
demolidas". 
O habitante deu ainda a conhecer que os 
fiscais não se fizeram acompanhar de 
nenhuma documentação que provasse a 
legalidade do acto. 
"Eles não tinham documento nenhum, e 
então ligámos para o soba no sentido de dar 
a conhecer o que estava a se passar, isso na 
sexta-feira. O soba respondeu que 
tinha conhecimento do que estava a se 
passar mas não tinha tempo para ir ao local 

dar um esclarecimento à comunidade", 
afirmou Paulo Venâncio. 
Na tentativa de procurar mais 
esclarecimentos, o agricultor Feliciano, nato 
do Quilómetro 30, ligou para o soba 
Januário e este respondeu que não tinha 
conhecimento da situação e não podia se 
deslocar até ao local por estar ocupado, 
"Devido a esta situação e à controversa 
resposta do soba, deslocámo-nos até à sua 
residência para termos um esclarecimento 
mas este se negou a falar. 
A posição do soba causou uma certa revolta 
no seio da comunidade. Dado o tumulto na 
sua residência, o soba acabou por dar 
participação à polícia que se mostrou 
imparcial quanto ao assunto, visto que o 
mesmo é da responsabilidade da 
administração municipal de Viana. 
Segundo apurou o semanário de uma fonte 
policial, não é a primeira vez que tal facto 
acontece com o soba, e: 
 
"Nós apenas asseguramos para que o soba 
não sofra nenhum tipo de ofensas e quanto 
à questão da venda de terrenos quem deve 
resolver é a administração de Viana", f 
afirmou a fonte. 
Em entrevista ao Factual, o coordenador 
comunal do Musseque Baía, Luís Pedro 
(Dox), explicou que não tinha 
conhecimento da situação e que não lhe foi 
dado nenhum documento a partir da 
administração municipal que anunciava a 
demolição das residências nem a marcação 
de uma área de quatro hectares, e que tal 
assunto deveria ser tratado pelo soba 
Januário. 
Quanto aos negócios de terrenos, o 
coordenador negou o seu envolvimento, 
facto desmentido pelos comunais ouvidos 
pelo Factual. 
O semanário procurou então ouvir o soba 
Januário, mas ele estava ausente da comuna. 
Só depois de muito tempo é que ele, tal 
como o coordenador Luís Pedro (Dox), 
afirmou que nada sabia da presença dos 
fiscais na comunidade. 
Questionado sobre a venda de terras, o soba 
respondeu que não passam de acusações por 



parte da comunidade e que nunca vendeu 
terreno algum. 
No sentido de se apurar melhor o assunto 
das vendas de terrenos, bem como a ida de 
fiscais não identificados ao Quilómetro 30, o 
Factual tentou contactar a Administração de 
Viana, mas tal não foi possível, pois, 
segundo o pessoal da secretaria, o 
administrador não estava disponível e a 
pessoa que devia dar informações sobre a 
comuna não se encontrava no localde 
serviço. 
 


