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Os cidadãos transferidos para o Zango. e que 
Montaram baseadas em protesto contra a sua transferência 
E a distribuição indevida de habitações, 
Vandalizaram o Comité de Acção do MPLA na localidade, 
Na sequência da visita do líder da UNITA, Isaías 
Samakuva. 
O semanário Factual ouviu a propósito Fragata de 
Morais, porta-voz do Comité Provincial do MPLA em 
Luanda, que afirmou ter havido uma lastimável, para 
Não dizer suspeita, coincidência que as instalações do 
Comités de Acção do Zango do MPLA tenham sido 
Vaporizadas logo após a visita do dirigente da UNITA. 
"Todavia, cabe mencionar que, mesmo com uma forte 
Dose de boa fé, torna-se evidente que, no mínimo, terá 
Havido um lastimável, para não dizer suspeita 
Coincidência que 
As instalações do Comité de Acção do Zango do MPLA 
Tenham sido vandalizadas logo após a visita deste 
Dirigente da UNITA e de outros mais", referiu. 
Segundo ele, é lógico que estas supostas coincidências 
Em nada ajudam a nova imagem que a UNITA 
Pretende construir junto às populações, livre de um 
Passado conhecido de todos. 
Fragata de Morais afirmou não perceber, por esse 
Motivo, como é que uma visita de cortesia gere tumultos 
E manifestações que obriguem à intervenção de 
Forças da polícia, quando, ao contrário, seria mister de 
Um dirigente desse apelar para a calma. 
O dirigente do MPLA considerou ainda que "Isaías 
Samakuva deveria apoiar as medidas que o Governo 
Está a tomar e solidarizar-se com as populações 
Atingidas por desastre natural e não deixar nas suas 
Palavras mensagens subliminares passíveis de produzir 
Actos de baderna que em nada concorrem para a 
Pacificação dos espíritos e o desenvolvimento harmonioso 
Da Nação". 
Cerca de mil famílias residentes em zonas de risco, no 
Bairros do Benfica, na Ilha do Cabo, em Luanda, foram 
Retiradas no sábado passado para áreas mais seguras, 
Devido às calemas que fustigaram a zona. 
Estas famílias, maioritariamente provenientes das 
Províncias do Bié, do Huambo e de Benguela, na 
Condição de deslocadas, instalaram-se no local há mais 
De dez anos. 


