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Na intenção de apurar a veracidade das 
informações que, de algum tempo a esta parte, 
correm, na cidade de Luanda, segundo as quais 
os moradores do bairro Operário (B.O) estão a 
ser cadastrados, a fim de serem transferidos 
para a zona habitacional do Zango, em Viana, 
O PAÍS visitou o bairro dos proletários, nas 
Terça e Quinta feiras da semana finda, onde 
constatou que os residentes não serão 
transferidos para sítio algum, senão para áreas 
estratégicas, dentro da própria circunscrição. 
“Pelas informações que nós temos, nem todos 
sairão do bairro. As pessoas serão alojadas em 
algumas residências a serem construídas pelo 
Governo, enquanto, de forma faseada, 
decorrerá a requalificação de partes do B.O.”, 
revelou um morador, admitindo que poderão 
sair apenas aqueles que construíram em sítios 
de risco ou desaconselháveis, do ponto de vista 
urbano. 
Em relação a isso, Amarildo Vieira Dias 
lembrou que o bairro Operário é dos poucos de 
Luanda com uma urbanização aceitável, ao 
ponto de afirmar categoricamente que “a área 
não tem becos”. 
Momentos antes da nossa reportagem o líder 
da Casa Cultural Agostinho Neto tinha 
recebido uma delegação encabeçada pela vice-
governadora de Luanda, Jovelina Imperial, 
acompanhada pelo administrador adjunto do 
município do Sambizanga, de quem receou a 
garantia de estar já em curso o projecto de 
construção de alguns edifícios, dentro do 
bairro, para realojar os primeiros expropriados. 
Quanto ao pânico tomado pelos populares 
sobre a possível transferência para o Zango, o 
defensor e divulgador da vida e obra de 
Agostinho Neto ponderou dizendo que, 
quando a pessoa vive num determinado local, 

cria um hábito difícil de interromper. “Não é 
intenção do Governo desalojar as pessoas e 
levá-las para outras zonas estranhas”, 
sentenciou, admitindo haver possibilidades de 
poucos moradores terem essa sorte, por força 
de circunstâncias bastante justificadas. Em 
princípio, a maior parte dos habitantes do 
bairro vai ficar por aí, soube O PAÍs do seu 
interlocutor, que classificou o desalojamento 
da família proletária como uma medida fora de 
contexto. 
Na ocasião, Amarildo Vieira Dias classificou o 
B.O como um bairro que está ligado ao 
Moderno Nacionalismo Angolano, tendo 
adiantado o facto de o mesmo ser veículo do 
desenvolvimento da cultura, nas mais variadas 
vertentes, bem como do surgimento e da 
consolidação da intelectualidade, 
“Pelas informações que nós temos, nem todos 
sairão do bairro. As pessoas serão alojadas em 
algumas residências a serem construídas pelo 
Governo enquanto, de forma faseada, 
decorrerá a requalificação de partes do 8.0, já 
que os primeiros intelectuais, ao nível da 
província de Luanda, estavam instalados aí, 
garantiu Amarildo, que também se considera 
natural do bairro Operário. “Repare-se que, ao 
bairro Operário vieram parar pessoas, não só 
naturais de Luanda, mas também gente vinda 
de outras províncias, que se identificaram com 
o bairro”, acrescentou, chamando a atenção 
das pessoas para o carácter unificador que a 
área foi ganhando. 
Finalmente, Amarildo apelou aos seus vizinhos 
a manterem a calma, colaborando com os 
elementos da equipa de cadastramento, de 
modo a evitarem todo e qualquer tipo de 
constrangimento. 


