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Terra Angolana visitou o Zango e vil quão cruel é a 
Vida dos despojados da Ilha em nome de uma 
Requalificação que peca por não ter em consideração o 
factor humano Aos 59 anos Donana Kuvala natural do 
Bié vivia na ilha h 25 anos. Ela faz parte das pessoas 
Que perderam tudo. S (me resta a vida, disse a idos que 
Tem a seu cargo o sustento dos netos que nesta 
Momento estão a passar fome e a perder as aulas. 
Tal como a velha Dona está Domingos Paulo Kahama 
Um ex-militar da FAPLA que lamentou o facto do 
Governo fazer pouco pelos desalojados: " Dizem que 
Validada dar tendas, mas vemos indivento duos a 
Venderem a 7 500 kwanzas aquilo que seria gratuito". 
Kahama denunciou igualmente que com o degradar das 
Condições básicas as mínimas estão a em envolver-se na 
Prostituição e que a polícia pouco ou nada faz para 
Impedir que o Zango se transforme num prosa bulo. 
Austilina Patrícia ou simplesmente dona Ana queixasse 
De actos violentos praticados pela polícia a preto to de 
Impedir manifestações. " Eles agora confundem tudo e 
Batem mais nos inocentes do que nos verdadeiros 
Insurrectos. Eu só por ter passado perto de um 
Contingente fui espancada cruelmente que nem a 
Criança que levava às costas foi poupada", disse. 
O descontentamento popular é tal que na sexta-feira 
24/4 Os novos habitantes do Zango se insurgiram 
Colocando barricadas nas estradas. Os Manifestantes 
Queriam explicação para o abandono em que se 
Encontram, mas em vez disso tiveram de enfrenta: o 
Poder repressivo da polícia que não hesitou em dispara 
Contra civis desarmados. Pele menos duas pessoas 
Ficam feridas, enquanto várias outras foram detidas. 
O governo através de comando local da polícia 
Atribuíra a ocorrência: Gente infiltrada moradores do 
Zango dizem que essa gente estranha está no Zango 
Apenas porque os envolvidos 1 processam deram 
Garantias I que receberão casas novas. Quem fez as 
Inscrições, que deu as tendas aos infiltrados quem os 
Mantém aqui nós. 
Nós conhecem os nossos vizinhos da ilha são essas 
Pessoas que estão relento" disse Maria. 


