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De acordo com os responsáveis da associação, os camponeses 
apenas querem justiça. “N6s sabemos que a terra 
é do Estado, mas somos n6s, o povo, que a trabalha, 
queremos que o Governo nos diga qual será o nosso 
Muro, porque trabalhamos ali há muitos e muitos anos, 
sempre pagamos quotas a UNACA e hoje ninguém nos 
defende, nem as 
Administrações Municipais, nem a UNACA e muito 
menos o GPL, todos nos enganam, mandam fazer registos 
que não levam a lado nenhum, gastamos dinheiro 
com documentos, pedem croquis, declarações, etc., e 
n6s estamos na miséria, já não podemos trabalhar, I 
nem sequer podemos colher o que já semeamos, aonde 
vamos buscar dinheiro para essas despesas que depois 
não dão resultado? Queremos que o Governo seja justo 
e nos esclareça porque nos fazem isso”, disse agastado o 
senhor Adão Moniz. 
O senhor Cristóvão João Diogo, presidente interino 
da associação, vai mais longe e acrescenta: “Há dois ou 
três meses atrás quando alguns camponeses detectaram 
um indivíduo de raça branca que terraplanava com um 
tractor algumas lavras no Rio Seco no lado de Viana, 
o mesmo disse que fora mandado pela Administração 
Municipal de Viana. No dia seguinte ele deu o dito 
pelo não dito e acusaram alguns supostos moradores, 
desses que invadiram os nossos terrenos, de serem os 
mandantes e prenderam alguns deles, mas nós acabamos 
por saber que aquilo não passou de uma simulação 
porque os indivíduos foram soltos depois. Aliás, onde é 
que aqueles indivíduos teriam poder para contratar um 
tractorista daqueles para trabalhar os terrenos? Aquilo 
é coisa de gente grande. Mas o chefe da Fiscalização de 
Viana disse à Zimbo que aquela área do Rio Seco estava 
reservada para a agricultura e que em breve se reuniria 
com os camponeses para um esclarecimento e nunca 
vimos nada até hoje”. 
Cristóvão Diogo disse ainda que embora as 
Administrações de Cacuaco e Viana, digam não ter 
nada a haver com a invasão dos terrenos ou com a 
venda dos mesmos e quando aparece a Comunicação 
Social afirmam que a área está reservada para a agricultura, 
“não é verdade, porque nós temos provas de que 
a Administração do Cacuaco, por exemplo, vendeu ao 
banco BIC um espaço de vinte hectares por oito milhões 
de Kwanzas na área do 8equele que é parte do Rio Seco, 
apesar das lavras e camponeses que lá trabalham. Aquilo 
agora está no Projecto de Urbanização Vila Verde, mas 
nunca notificaram os camponeses, nunca disseram que 
deviam deixar de lavrar ali, simplesmente ignoraram as 
pessoas e estragaram os produtos do seu árduo trabalho, 



afinal que dirigentes temos nós? Todos queremos 
Desenvolvimento, mas não se pode passar por cima das 
Pessoas, do seu próprio povo, senão para quem será esse 
Desenvolvimento? Para os estrangeiros? É para isso que 
Estamos independentes?”. O dirigente associativo confirmou 
A decisão p de todos os camponeses filiados na asso 
Criação em processar o Governo ai Provincial de Luanda 
Por temerem ficar sem nada em favor do que considerou 
Ser A “dirigentes sem escrúpulos, que passam a vida 
A enganar o Camarada Presidente e o povo. Estamos 
Cansados de contactar esses dirigentes quer a nível 
Do partido como do Governo. Estamos a. Contactar 
Pessoas abalizadas para podermos levarem a cabo a l nossa 
Pretensão. Somos velhos, vamos é morrer e não deixaremos 
Nada para os nossos filhos depois de toda uma 
vida de trabalho. Somos pessoas sem meios e de pouca 
Sabedoria, por isso pede ajuda as pessoas de boa vontade, 
Idóneas, honestas, que nos ajudem e façam chegarem 
Este nosso grito de desespero ao Camarada Presidente 
Para que olhe por nós. Somos angolanos, da terra, temos 
Que sofrer assim?”, lamentou o ancião. 
As quotas continuam a ser pagas. 
O Rio Seco estende-se por dois municípios: Cacuaco 
E Viana. Todos os camponeses têm os seus espaços de 
Cultivo devidamente definidos, uns mais que outros, 
Conforme a capacidade de cada um. Sempre foram 
acompanhados pela UNACA de que são filiados com os 
Respectivos cartões de membro e pagam quotas anuais. 
A UNACA foi constituída como União Nacional dos 
Camponeses Angolanos e evoluiu posteriormente 
Para União Nacional das Associações de Camponeses 
Angolanos, controlando e ajudando os camponeses 
Organizados em associações ou cooperativas. 
Os camponeses afectos ao Rio seco, à semelhança de 
outros pelo país, para melhor organização e defesa dos 
seus interesses, constituíram uma associação que denominaram 
“Associação dos Camponeses do Rio Seco 
Antigo (de Cacuaco e Viana)” em 25 de Outubro de 
1997 e tinha como presidente o senhor José Nascimento, 
falecido em meados do corrente ano. A associação 
tem actualmente como presidente interino, o senhor 
Cristóvão João Diogo, assessorado pelo membro da 
direcção, senhor Adão Moniz, que estão a conduzir os 
destinos da organização até à próxima assembleia-geral. 
Entretanto, os camponeses continuam a pagar as quotas 
à UNACA que, em relação a destruição e ocupação 
dos seus espaços de cultivo não se pronuncia, nem os 
defende, o que os deixa estupefactos. 
Este semanário conta trazer proximamente as reacções 
do Governo Provincial de Luanda e da UNACA em 


