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Munícipes do Sambizanga aguardam com 
expectativa o início das obras de requalificação da 
circunscrição, previsto para acontecer este mês, 
com vista melhorar a imagem e condições de vida 
dos mais de 800 mil habitantes da localidade.  
Abordados pelo Semanário o Independente, 
alguns moradores consideraram que a 
implementação do projecto será benéfico em 
muitos domínios porque o seu escopo assenta no 
reordenamento habitacional e sanitário do bairro 
Operário e a urbanização da zona do Mota, onde 
existem muitas construções anárquicas.  
Segundo o cidadão João Mateus, um anfitrião de 
aproximadamente 70 anos de idade, o quadro 
urbanístico actual da área é caracterizado por 
vários bairros de lata e acessos precários, pelo 
que a sua modernização dará maior facilidade à 
assistência social à população.  
“O Sambizanga é um município histórico de 
Luanda porque nele nasceram e cresceram muitos 
intelectuais que hoje ocupam cargos de destaque 
na vida política e social do país e a sua 
requalificação vai alegrar a todos, principalmente 
os naturais da zona”, disse.  
Ant6nio Amado, professor do ensino primário, 
disse esperar pela implementação do projecto que 
contribuirá na melhoria de vida da população local 
e na imagem da capital do país. “Penso que a 
ideia é boa e isso demonstra a vontade do 
governo de melhorar as condições de habi-
tabilidade da população.  
Devemos nos orgulhar destas iniciativas porque 
quem sai a ganhar é a sociedade”, acrescentou. 
Marta Matoso, peixeira e moradora do 
Sambizanga há mais de 30 anos, disse estar 
satisfeita com a iniciativa do governo e espera 
poder ver um Sambizanga moderno e com novas 
infra-estruturas sociais.  
O programa de requalificação Sambizanga, que 
possui as comunas Sambizanga (sede), Bairro 
Operário e Ngola Kiluanje, foi projectado pelo 
governo, para melhorar as condições de vida e 
habitação dos moradores destas áreas.  
O programa de requalificação é um projecto de 
âmbito nacional, não se resume apenas aos 
municípios do Sambizanga e Cazenga. O 
programa estender-se-á a todos municípios e 
províncias do país.  
O administrador municipal do Sambizanga, José 
Tavares Ferreira, considerou oportuna e louvável a 
iniciativa do executivo em requalificar os 
municípios e garantir melhores condições de vida 
aos cidadãos. José Tavares proferiu estas 
palavras ao Independente, à margem do 
lançamento da primeira pedra para requalificação 

do Sambizanga efectuado pelo Presidente da 
República, José Eduardo dos Santos.  
De acordo com o administrador, os munícipes 
devem sentir-se felizes porque terão um município 
com todos os serviços sociais, garantido e desta 
forma a melhoria das condições de vida dos 
cidadãos. Esclareceu que nenhum munícipe será 
transferido para fora do Sambizanga, porque 
haverá espaço suficiente para os realojar.” disse” 


