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Quarenta famílias foram transferidas para 
o Zango III, onde, segundo promessas, 
deverão encontrar casas próprias. Geny, 
proprietária de uma cantina, queixou-se 
do local que perdeu, acreditando que não 
encontrará um 
lugar no Zango, para pôr em 
funcionamento o seu estabelecimento 
comercial. «Vivi no Bairro Operário 
durante 17 anos e agora tenho que me 
adaptar com uma outra realidade», 
lamentou, acrescentando que 
“gostaríamos que fossemos retirados 
daqui em Janeiro, para que as nossas 
crianças pudessem terminar o ano lectivo 
com tranquilidade. Mas, infelizmente, não 
fomos ouvidos», reclamou. Já uma outra 
senhora desalojada, que falou sob 
anonimato, 
reconhece que o processo de 
transferência está bem encaminhado. “Já 
estávamos à espera desta situação há 
bastante tempo”, mostrando regozijada 
com a iniciativa 
da administração local. Adilson da Silva, 
um outro morador abrangido mesmo 
processo, encara a retirada como um mal 
menor: 
“vamos estar num sítio melhor e 
podemos fazer as nossas coisas à 
vontade», reconheceu. 
Juliana de Almeida e Silva, por sua vez, 
mostrou-se com uma opinião contrária. 
“O Zango fica bastante distante”, 
agastou-se. Mas, contudo, conformou-se: 
“esperamos 
que encontremos condições básicas de 
habitabilidade, desde água, luz eléctrica 
e saneamento básico», reforçou. O areal 
apurou que o pessoal transferido é 
deslocado de 
guerra, maioritariamente provenientes da 
província do Huambo, e que ocuparam a 
zona há cerca de 18 anos, 
transformando-a numa favela. As 
primeiras pessoas começaram a ocupar 
o espaço paulatinamente. 

Na altura, segundo revelaram os 
moradores, 
eram apenas cinco famílias, para, 
posteriormente, juntarem-se outras 
famílias, que viviam em tendas. 
Inicialmente, e com o passar do tempo, 
foram erguendo outras residências com 
melhores condições, a começar pela sua 
estrutura física de construção definitiva, à 
base 
de cimento, tijolos e blocos. 
De recordar que os moradores estão a 
ser transferidos faseadamente e, nos 
próximos dias, aguarda-se pela 
evacuação 
de mais de 35 famílias para a área do 
Zango III, onde estão a ser enviados, 
com a garantia de serem agraciadas com 
novas moradias. 


