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Os moradores do quilómetro 30 acusam a administra-
dora adjunta de Viana, Helena Vaz, de ter aparecido no 
local com uma arma e incitado os militares a dispararem 
contra a população.  
Miguel Prazeres contou que a administradora adjunta os 
ameaçou com um revolver no momento em que procurava 
obter dela uma explicação sobre as demolições que 
estavam a acontecer, por ser ela a líder da comitiva. Esta 
informação foi confirmada por Marcolino de Rosário.  
“Ela não tem como desmentir porque há muita gente 
que viu o momento em que tirou a pistola e retirou o seu 
automóvel do meio da população sem dar nenhuma 
explicação plausível”, contou Prazeres, acrescentando 
que “a partir daquele instante começaram os disparos 
que atingiram mortalmente o senhor Firmino de 
Rosário”.  
Horas antes das demolições, o camponês João Manuel e 
um grupo de moradores foram à Administração 
Municipal de Viana pedir explicações e a adjunta de 
José Moreno os recebeu alegando que o administrador 
tinha viajado. Facto que terá sido desmentido horas 
depois por outro grupo de munícipes. “Ela disse-nos que 
não sabia o que se estava a passar e que havia recebido 
dos seus colegas da fiscalização fotografias de algumas 
lavras que foram destruídas por estarem na reserva do 
Estado. O que não condiz com a realidade”, detalhou.  
João Manuel disse que esclareceu a governante sobre o 
que se passava na realidade e receberam dela a garantia 
que visitaria a localidade na manhã do dia seguinte, com 
outras individualidades para averiguar o assunto.  
Uma outra comissão de camponeses, entretanto, con-
frontou no mesmo dia o administrador municipal com os 
documentos que a sua adjunta havia assinado, auto-
rizando as demolições e este disse desconhecer assunto.  
Horas antes do fecho deste jornal, administrador municipal 
de Viana, José Moreno, desmentiu esta informação e 
considerou que a mesma não passa de exagero por parte da 
população, incluindo as acusações feitas contra a sua 
adjunta.  
Quanto à invasão, Zeca Moreno disse que a situação 
está resolvida e que não se tem pronunciado porque a 
acção não foi desencadeada pelo seu elenco.  
 


