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Cerca de nove anos depois do surgimento, o projecto 
habitacional do Zango continua a gerar polémicas que 
vão das deficientes qualidades de habitacionalidade as 
supostas irregularidades na distribuição das residências 
em que a última situação está na base dos despejos que, 
nos últimos dias, têm estado a acontecer. Grande parte 
das vítimas do despejo considera-se injustiçada. 
O Zango é um dos primeiros projectos 
Habitacionacionais do Governo elaborado com o objectivo 
de realojar pessoas transferidas de zonas sem 
condições de habitabilidade ou de interesse do 
Governo. Está localizado a cerca de trinta quilómetros 
da capital do País, numa área outrora conhecida por 
"Ti mangueji", onde camponeses, não só tinham os 
seus cultivos como também casas. 
A intenção de o governo transformar as lavras num 
projecto habitacional chegou ao conhecimento dos 
Ocupantes em 2000, com promessas de serem 
Indemnizadas. Entretanto, muitas destas pessoas 
continuam a esperar por tal recompensa, segundo 
denúncias das mesmas, acrescentando que a confusão 
terá começado ainda no processo de cadastramento 
dos antigos moradores do Timangueji. "Orientaram nos 
para ir à administração comunal fazer o cadastramento, 
mas davam-nos voltas e muitos acabaram por 
desistir", conta Maria Lurdes, uma das que ficaram sem 
se cadastra e, consequentemente, a devida recompensa. 
"Muitas pessoas receberam as casas e o dinheiro, mas 
há muitos que nada receberam", calcula, lembrando-se 
de que em Junho 2003 começaram as demolições e as 
pessoas que tinham sido cadastradas receberam-nas, 
sendo as casas no mesmo projecto. A outra, como já 
foi referenciado, continuam à espera. (…) Geradores: a vida na sapu  
Outra zona que surgiu no âmbito dos programas do 
Governo de realojar populares é a da Sapu, no 
município do Kilamba Kiaxe, que também carece dos 
principais serviços básicos, destacando-se a energia eléctrica. 
A situação da água é minimizada com a existência no 
local de um fontonário que tem sido motivo de outros 
desentendimentos devido à inexistência de um preço 
estipulado para a aquisição líquido precioso. 
Segundo as informações recolhidas no local, os 
moradores pagavam cinquenta kwanzas por senha que 
tinha validade de mês, mas nos últimos tempos é-lhes 
cobrados entre dez e vinte kwanzas por balde. As 
razões da mudança são desconhecidas pelos mesmos 
que nada mais fazem senão pagar. 
A falta de energia eléctrica é a maior preocupação dos 
populares do bairro, cuja denominação das ruas o 
difere dos demais: árvores e frutos dão nomes das 
diferentes ruas do bairro, cuja a escuridão no período 
nocturno espelha bem a carência da energia. 
Os geradores são a única alternativa; tal situação obriga 
determinados moradores a terem dois geradores, sendo 
um para usar no período diurno e outro no nocturno. 



Os que podem ter apenas um gerador limitam-se a ligálo 
no período nocturno como forma de diminuir os 
gastos em combustível, bem como para evitar que o 
mesmo vai tão cedo para o museu de geradores que é 
uma realidade da maioria dos quintais. 
Em cada um dos quintais é possível encontrar, pelo 
menos, um gerador avariado. "Esta é a prova de que 
estamos a sofrer. De três em três meses temos de 
comprar geradores porque estão constantemente a 
avariar", lamenta um dos moradores, acrescentando 
que a situação só não é pior por "não existirem muitos 
bandidos na área". 
Mas que os populares da Sapu sofrem, por falta de 
energia é coisa de fácil compreensão, basta estar fá -por 
volta das dezassete horas quando os geradores começam 
a ser ligados: acontece em todas as casas. Ou 
melhor em quase todas, porquanto existe os que nem 
gerador podem comprar. 


