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Durante a guerra civil, as organizações da ODP - 
Organização de Defesa Popular e as BPV - Brigadas de 
Populares de Vigilância, foram utilizadas como cães de 
Caça, lançados para capturarem e até matarem seus 
Compatriotas. Armados com armas rudimentares, essa 
Gente mostrou seu valor pela coragem em enfrentar em 
Condições dificílimas seus ditos inimigos. Finda a 
Guerra, tirando muito poucos, a maioria está entregue-a 
Bicharada, num salve-se quem puder. Tudo indica que 
Esta politica da lei do mais forte, do assambarcamento 
Ou extorsão de terras é algo premeditado. Estas acções 
Que são do perfeito conhecimento das autoridades, 
Servem para encobrir outras de maior amplitude. As 
Terras pertencem ao Estado. 
É suposto dizer-se que o povo é o Estado. Na prática 
Esta é uma afirmação falsa pois o povo é sistematicamente 
Usurpado e maltratado, por aqueles que 
Representam o cume desse Estado. O verdadeiro 
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Estado, aqueles que têm o verdadeiro poder estão-se 
Apoderar de tudo, servindo-se dos cargos que ocupam e 
Dos dinheiros desviados para serem os únicos 
Proprietários. O povo vai gritando, ninguém os acode. 
É o caso dos camponeses do Jacaré - 2. Bateram todas 
As portas dos homens do governo pedindo socorro, uns 
Bateram as portas do inferno e lá entraram, talvez 
Tenham tido melhor sorte, sofrimento encurtado. Esta 
Informação foi-nos confirmada por Bruno Amado, 
Membro da Associação dos Camponeses do Jacaré – 2 
Que diz ser proprietário de uma parcela onde praticam 
Agricultura desde 1980. Segundo Bruno Amado que 
Exibiu os documentos que comprovam o atrás dito, 
Funcionários da administração comunal do Benfica e 
Municipal da Samba organizaram um grupo de 
Populares e militares que têm espancado os 
Camponeses, destruído suas plantações, saqueado seus 
Stoques e demolido suas casas de campo. 
Isto iniciou em Outubro de 2008 e já provocou a morte 
Da velha Kilombo que ficou carbonizada em sua casa 
Por uma dessas acções vândalas. A administração da 
Samba tem a ocorrência, mas nunca tomou medidas. 
Aliás, depois de expulsos, os terrenos são vendidos a 
Preços especulativos. Mais informam que os funcionários 
Da Samba, mais propriamente o senhor 
Kongo têm um tractor que alugam aos invasores por 
Mil e quinhentos dólares para destruir as plantações e as 
Pequenas residências que aí se encontram. Para além do 



Tractor, este grupo cede ainda aos interessados um 
Topógrafo que tem a missão de demarcar os terrenos e 
Fornecer os croquis. Dia 03 de Fevereiro, as vítimas 
Deslocaram-se a TPA para aí puderem prestar 
Declarações. Chegados a portaria, depararam-se com 
Um dos funcionários da Samba que, depois de se 
Aperceber da intenção do grupo de camponeses, entrou 
Para o estabelecimento, sem contudo saber-se o que foi 
Tratar. Verdade porém é que, minutos depois, um dos 
Trabalhadores da TPA os comunicou que não os 
Podiam receber. 


