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Cerca de duzentos camponeses que dizem cultivar a 
Mais de vinte anos no bairro Benfica ao município da 
Samba acusam o administrador Pedro Fançony de 
Querer usurpar as suas terras, segundo apurou o Terra 
Angolana. 
De acordo com os homens da enxada, o administrador 
Municipal disse numa reunião que os camponeses que 
Possuem as suas terras no bairro do Benfica, serão 
Indemnizados em função do projecto habitacional do 
Governo Provincial de Luanda naquela localidade. 
Aqueles homens que desbravam e cultivam a terra para 
O seu sustento denunciaram irregularidades nas 
Indemnizações e, falam mesmo em corrupção. 
Os camponeses dizem ainda que o administrador tem 
Facilitado a legalização de terrenos de algumas pessoas 
Que têm maior poder financeiro em detrimento da 
Maioria. 
Esta ideia vem contrariar o ultimo compromisso que os 
Camponeses tiveram com o antecessor de Pedro 
Fançony na era do executivo de Job Capapinha que, 
Por sinal tomou parte da reunião, onde centro de terra 
Dos camponeses, setenta por cento para o estado e 
Trinta para os possuidores dos terrenos. 
" Nós não concordamos com a atitude do senhor Pedra 
Fançony, porque isso não é justo". Nos estamos aqui há 
Vinte anos, como é que vão nos tirar as nossas, vamos 
Viver como" lamentaram os interlocutores. 
Uma fonte fidedigna do executivo de Pedro Fançony 
Contactada por este jornal disse que Os camponeses 
Estão a precipitar os acontecimentos, uma vez que o 
Assunto está negociações para travar pessoas opor87 
Turistas que, muitas das vezes se fazem passar por 
Donos de terra. 
Ainda fazendo fé dos pronunciamentos da nossa fonte, 
Esclareceu que nestas negociações, ninguém sairá 
Perder porque segundo disse, é o dever do estado 
Proteger os direitos do cidadão a luz da lei de terra. 


