Oposição força
juventude a invadir
cidade do Kilamba
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Um plano está a ser gizado por
partidos na oposição, para incitar a
juventude a ocupar, à força, os
apartamentos da Cidade do Kilamba.
Segundo apurou o Factual de uma
fonte, milhares de jovens foram
mobilizados, para nos próximos dias,
invadirem a centralidade. Na opinião da
mesma, com essa atitude, quando o
Executivo e a Policia agirem, vai
generalizar-se um conflito que poderá
ter consequências graves.
“A invasão está a ser planificada para
ocorrer na madrugada do dia “D”.
Assim, no dia seguinte, quando as
pessoas acordarem, os apartamentos
já estarão todos ocupados. E, quando
isso acontecer, as autoridades vão
reagir de tal forma que poderá ocorrer
tumulto”,
advertiu
o
informante,
salientando que as reuniões estão a
decorrer na área da Rotunda do
Gamek.
Ao ser questionado sobre mais esta
tentativa da oposição, um analista
politico, em anonimato, disse ao
Factual que essas pessoas pretendem
criar cenário de desobediência civil de
grande monta, de forma que as forças
da ordem sejam obrigadas a disparar
contra os insurrectos.
E, como se sabe, potências ocidentais
aguardam apenas por um punhado de
mortes, para justificar a sua ingerência
nos assuntos internos de Angola.
E, perante esta ameaça latente, o
referido analista sugere que as forças
de defesa e segurança estejam atentas
e em prontidão, com o objectivo de
anular esses intentos inspirados e
alimentados por países estrangeiros,
em conivência com actores internos.
A Cidade do Kilamba foi inaugurada,
recentemente, pelo Presidente da
República, José Eduardo dos Santos.
Na inauguração, foram entregues 115
edifícios,
com
três
mil
180

apartamentos,
48
lojas
e
10
quilómetros de estradas.
Além disso, a mesma apresenta 710
edifícios, 24 creches, 9 escolas
primárias, 8 escolas secundárias e 50
quilómetros de estradas.
Para Dezembro deste ano, está
programada a entrega de mais 218
edifícios, correspondendo a 6.130
apartamentos e 78 lojas e prevê-se a
conclusão de todo o projecto em
Outubro de 2012, com a edificação.
dos últimos 377 edifícios que garantirão
mais 10.692 apartamentos e 120 lojas.
A nova Cidade do Kilamba surgiu de
uma parceria público-privada e abrange
a edificação de 20 mil apartamentos
espaçosos dos tipos T2, T3 e T4, 24
creches e jardins infantis, nove escolas
primárias e oito secundárias, parques
de estacionamento, paragens para
transportes públicos e lojas.
Localizada nas imediações do Estádio
Nacional 11 de Novembro, a nova vila,
erguida numa área global de três
milhões e 200 mil metros quadrados,
inclui habitações, escolas, creches,
estradas e estruturas para o fornecimento de água e energia.

