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O administrador municipal, Pedro Fançony, acabou de 
dar um exemplo de humanismo e solidariedade para 
com o próximo, ao efectúar diariamente duas deslocações 
ao centro de realojamento. 
A primeira decorre na hora do pequeno-almoço enquanto 
que a segunda decorre ao fim do dia. Abordado pelo 
Semanário Angolense no local, Pedro Fançony explicou, 
em gesto de balanço das actividades desenvolvidas desde 
o primeiro dia que iniciou o realojamento. 
Para ele o balanço é positivo, mas lamentou na mesma 
medida o facto de terem que realojar as pessoas nas 
tendas “o atraso poderia custar-lhes a própria vida, 
então tivemos que lhes tirar rapidamente e colocá-las nas 
tendas. Levámo-las para o Benfica, mais para dentro da. 
Comuna, nas imediações de uma aldeia. Existe muita 
vantagem em permanecerem aqui, porque há escola na 
Aldeia que tem energia solar e que pode ajudar na formação 
das crianças», disse. 
Esclareceu ainda que os sinistrados foram muito bem 
recebidos pela população, com o apoio directo da OMA, 
JMPLA e voluntários porque sabiam que havíamos de lá 
levar aquelas famílias. 
Compreende por outro lado, que qualquer mudança 
é sempre dramática, “quando as pessoas são recebidas 
com canções isso conforta ainda mais», referiu. 
Outro aspecto referendado pelo administrador é o facto, 
de haver um grupo de voluntários que está pronta e a 
disposição das famílias “emprestando o seu calor, o seu 
apoio diariamente vão saber se esta tudo bem ou se falta 
alguma coisa” 
Referiu ainda que para os sinistrados ainda não e tudo, 
porque na sua óptica a escola da Aldeia será rapidamente 
ampliada para servir ainda para o próximo ano lectivo. 
Questionado sobre o destino que poderá ser dado aos 
sinistrados, PF disse que a ideia seria a construção de 
casas evolutivas no local, mas alertou que nada ainda 
está decidido. “Existe no Zango um programa de 
colocar as pessoas com casas evolutivas. Isto é, o Estado 
constrói rapidamente um quarto, uma sala e um quarto 
de banho e depois deixa as pessoas irem construindo 
mas dentro de um desenho de plano especial de casa. O 
que se pensa é fazer exactamente isso aqui, mas estão a 
ser feitos contactos para ver se isso é possível», adiantou. 
No rasto da sua visita, a nossa equipa de reportagem 
verificou que a urbanização permitiu o realojamento 
destas famílias, enquadrado num passo inovador que 



poderá evitar que haja pessoas a viverem em zonas de 
risco. 
Foi notório no mesmo perímetro, as zonas bem definidas 
contendo áreas sociais, áreas habitacionais e industrial 
onde está instalada a Central Betuminosa da ENCIB. 
Para ele, “os sinistrados da Samba são especiais para o 
Administrador, e devem ser acarinhadas para lhes permitir 
ganhar forças para continuar a vida», concluiu. 


