
Visados em venda de terrenos 
desmentem administrador do 
Benfica 
Angolense 
18 de Dezembro de 2010 
 
Ao EX.mo Sr. Director Interino do 
Semanário Angolense LUANDA 
Eu, Agostinho Neto, funcionário 
público, sirvo-me da presente 
para solicitar ao Exmo Sr. Director do 
jornal 
por si dirigido, que autorize a publicação 
da presente carta, dentro do Direito de 
Resposta que me assiste. Esta carta 
surge em resposta a uma matéria 
publicada pelo seu jornal referente à 
semana de 4 a 11 de Dezembro 
de 2010, sob o título «Fiscal burla 40 mil 
dólares na venda de um terreno no 
Kifika», no qual o meu nome é 
mencionado pelo Sr. António Francisco 
Jacinto “Ti Chico”, administrador da 
Comuna do Benfica. 
1.º Quanto às acusações que ele me faz 
não só as considero de falsas, como 
também atentatórias ao meu bom nome 
e reputação. 
2.° Este assunto será tratado em sede 
própria, ou seja, na esfera judicial, tendo 
para o efeito solicitado ao meu advogado 
no sentido de accionar os mecanismos 
legais, 
para a devida responsabilização 
cível e criminal. 3.° Em relação ao 
chamado “Pulmão Verde», gostaria de 
situar os leitores que o mesmo tem 
servido para garantir 
a “facturação” de terrenos no Kifica por 
parte de certas pessoas menos 
honestas. Sob pretexto de que os 
mesmos terrenos eram reserva do 
Estado foram partidas 
uma série de casas naquela zona e 
“usurpados” muitos terrenos, 
alguns dos quais foram ou têm sido 
revendidos. Não fui eu, Agostinho Neto, 
quem autorizou tais revendas, mas, 
muito provavelmente, pessoas com 

responsabilidades na gestão 
administrativa 
do Benfica. 4.° Quero aproveitar a 
ocasião 
para questionar o Sr. António 
Francisco Jacinto, qual foi o destino que 
ele deu aos sete 
(7) terrenos que tinha sido 
arbitrariamente 
“confiscados” 
aos populares junto ao mercado 
“Poupalá”, junto à nova 
autoestrada? 
5.° Já agora gostaria que o Sr. 
administrador explicasse, 
de quem é esta casa (cuja foto anexo 
à carta) que está a 
ser erguida numa zona que era 
destinada a uma das ruas 
do Kifica, conforme 
o traçado do Governo Provincial 
de 
Luanda (GPL), com a particularidade de 
que a referida 
obra embora tenha sido embarcada 
continua, teimosamente, 
a ser erguida? • 
Luanda, 15 de Dezembro de 2010 
Sem outro, subscrevo-me 
atenciosamente 
Agostinho Neto 


