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Cristóvão João, um antigo 
fiscal ligado à Administração 
municipal da Samba, é acusado de ter 
burlado 40 mil 
dólares na venda ilegal de um terreno, no 
Kifica, com 
una do Benfica. 
Segundo apurou o. Semanário 
Angolense, a negociata 
teve lugar no mês passado, tendo o 
suposto burlador 
procedido à venda do referido terreno 
numa zona destinada 
à arborização, denominada de «Pulmão 
verde». 
Artur Matias, um dos filhos do cidadão 
lesado na 
alegada burla, não só confirmou o facto 
ao SA, como 
também acusou o ex-fiscal de ter agido 
de forma dolosa 
e de má-fé. 
Artur diz que o seu pai, José Matias, 
procedeu à entrega 
do dinheiro 
ao antigo fiscal da Administração 
da Samba, 
na convicção de que «o espaço não 
constituía nenhuma 
reserva do Estado». 
«Na semana passada fomos, entretanto, 
surpreendidos 
com presença de fiscais no local, com 
ordens para 
demolir as obras», revelou o interlocutor 
do SA. 
«o meu pai investiu aqui milhares 
de dólares não só 
na compra 
do terreno, como também dos materiais 
de 
construção. Tudo foi por água abaixo», 
lamenta Artur 

Matias, ao mesmo tempo que aponta 
para os escombros 
que restam daquilo que foi o muro de 
vedação. 
Diz que o suposto burlador tem sido 
pressionado a preceder 
à devolução do dinheiro. “Ele devolveu 
apenas 
metade desse valor, ou seja, 20 mil 
dólares, embora 
tenha se comprometido a entregar o 
remanescente ainda 
esta semana», acrescentou. 
Não adiantou se o seu progenitor 
irá accionar os 
mecanismos 
judiciais, em caso de incumprimento 
do 
pagamento da dívida ou por ter sido 
vítima de burla. 
«Ti Chico» confirma demolição da obra 
O administrador António 
Francisco Jacinto «Ti Chico» 
confirmou 
nesta quinta-feira, 
09, que a obra foi demolida, 
porque estava a ser executada no 
chamado «Pulmão 
verde» do Benfica. 
Segundo ele, a zona em causa «constitui 
uma reserva do 
Estado 
», um espaço vedado à execução 
de obras. 
Disse que conhecia o elemento 
envolvido na alegada 
burla, a quem definiu como sendo «um 
indivíduo bastante 
referenciado como burlador de terrenos». 
«Conheço a pessoa que foi lesada 
nesse negócio, que me 
contactou 
telefonicamente para me informar sobre 
a sua 
intenção de comprar um terreno na zona 
do Benfica. 
Não me opôs aos seus intentos, mas 
adverti-lhe sobre os 
riscos da compra de terrenos 
a terceiros, como também 



em áreas reservadas ao Estado», 
afirmou «Ti Chico». 
Nega que tenha dado luz verde para que 
a transacção se 
concretizasse. 
«Tivesse tido conhecimento de que a 
zona que estava a 
ser objecto de negociação era reserva 
do Estado, teria 
desaconselhado 
a outra parte a não efectivar 
o negócio», 
reforça. 
O administrador comunal diz que já 
accionou os 
mecanismos administrativos, tão logo 
teve conhecimento 
da suposta burla. «Remeti uma 
informação ao 
administrador 
municipal da Samba dando-lhe conta 
da ocorrência 
do facto», reforça «Ti Chico», ao mesmo 
tempo que vasculha 
uma pasta de arquivo onde consta a 
aludida informação. 
Aproveitou a ocasião para exibir outras 
informações, 
que igualmente envolviam a venda ilegal 
de terrenos em 
zonas sob sua jurisdição. E aponta 
nomes de Cristóvão 
João, Agostinho Neto e Maria Zinha 
como sendo os 
maiores negociantes de terreno 
na zona do Kifica. 
Recorda que o «Pulmão verde 
» tem sido uma zona 
bastante 
polémica, onde regularmente «têm sido 
feitas 
várias demolições 
». E lança um aviso à navegação: 
«Dentro de dias, procederemos 
a novas demolições». 
 


