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No meio da rua, a equipa de reportagem de O PAÍS 
encontrou um grupo de moradores que se dirigiam para 
o Zango 4, local para onde foram informados que 
seriam transferidos, para constatar "in loco" as 
condições das suas futuras residências. Estavam todos 
tensos e ao verem a presença dos repórteres 
procuravam falar todos ao mesmo tempo. 
As casas do Zango têm muitos defeitos, não estão 
rebocadas, pintadas e sem portas. As casas de banho 
carecem de repartição. A sala e os quintais são tão 
pequenos que se entre uma cama de casal já não sobra 
espaço para mais nada", contou uma delas. 
Os interlocutores são unânimes em afirmar que o 
governo deveria desencadear primeiro uma campanha 
de sensibilização e negociação, para explicar - lhes onde 
é que serão alojados e quais as condições que 
encontrarão. "Se o Governo precisado espaço onde 
estão as nossas casas paro fazerem obras, precisamos 
apenas que eles nos dêem outros habitações condignas 
e não as do Zango que não tem condições ' nenhumas. 
Aquilo praticamente é um terreno, onde a pessoa 
recebe uma casa provisória e devem começar tudo do 
zero", rematou. 
Uma das principais preocupações apresentadas pelas 
pessoas que serão desalojadas é a falta de escolas, 
esquadras e hospitais. Segundo eles, a mudança de local 
levará muitas crianças e jovens a abandonarem as salas 
de aulas e alguns encarregados a perderem os seus 
empregos devido às possíveis dificuldades que terão de 
enfrentar para se deslocarem até ao centro da cidade. 
"Nem pena das crianças têm porque segunda-feira 
começam as aulas e eu não sei como é que ficarão os 
meus filhos?", questionou uma cidadã, que é apontada 
pelos moradores que a sua casa será demolida uma 
semana depois de ser pintada. 
O administrador municipal do Cazenga, Tany Narciso, 
disse a O PAÍS que o projecto é da alçada do governo 
central e que o seu efectivo foi apenas notificado a 
mobilizar as forças policiais para escoltarem os técnicos 
do GRN que farão a demolição das residências. 
"No local onde Serão destruídas as residências, será 
feita uma obra que trará vários benefícios ao Cazenga, 
porque serão feitos esgotos, condutas de água e de 
telefone. Os proprietários dessas casas receberão outras 
no Zango 4 com água canalizada e energia eléctrica", 
explicou. Por outro lado, Tany Narciso revelou que o 
seu efectivo procedeu na, quarta - feira, a entrega de 
quatro habitações do tipo T2, orçadas em dois mil de 
dólares, erguidas com o fundo das administrações 
municipais atribuídos pelo Conselho de Ministro o ano 
passado. 



"É importante que as pessoas saibam que não é a 
administração que está a demolir estas residências, mas 
sim o Governo central. O que nós fizemos foi retirar as 
três famílias que construíram anarquicamente defronte 
ao Instituto Politécnico", acrescentando que "vou partir 
sim, mas uma casa que está encima da vala e cujo 
proprietária foi beneficiada com uma das quatro casas". 
O administrador do Cazenga explicou que para não 
dificultar muito a vida dos cidadãos, as residências que 
receberam foram edificadas no mesmo município. 


