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O Papelão é um dos maiores e mais antigos bairros 
Periféricos do município do Uíje. Situado a Oeste da 
Cidade, ocupa uma superfície de cerca de quatro mil 
Metros quadrados e possui mais de 35 mil moradores. 
O bairro é delimitado a Norte com ó Caquiuia, a Sul 
Com os bairros Mbemba Ngango e Dunga. A Este 
Termina no centro da cidade e a Oeste com as aldeias 
KondoBenze e Quilevo. 
Criado a partir da década de1940, o bairro Papelão 
Reúne pessoas provenientes de vários pontos da 
Província do Uíje. Miguel Sebastião, regedor, conta que 
No princípio o bairro era conhecido como 
Katalambanza, para mais tarde vir a ser baptizado com 
O nome de Matadi. Actualmente, está dividido em três 
Zonas e 32 blocos. 
Miguel Sebastião disse que o Papelão precisa de mais 
Atenções do governo por ali se encontrarem localizadas 
Várias infra-estruturas e instituições importantes, como 
O aeroporto provincial, o Centro Universitário do Uíje, 
A diocese 
Episcopal e o Quartel-general da Região Militar Norte. 
O regedor do Papelão realçou a construção, nos 
Últimos anos, de escolas, postos de saúde, residências e 
A perfuração de poços para fornecimento de água 
Potável à população do bairro. Neste momento, referiu, 
Está a ser instalada a rede de distribuição de energia 
Eléctrica. A implementação desses projectos pelo 
Governo tem trazido melhorias substanciais no nível de 
Vida dos moradores, afirmou Miguel Sebastião. 
Mas o regedor quer mais e pede que o "bairro de lata" 
Seja transformado num verdadeiro centro urbano, 
Proporcionando uma melhor imagem à cidade. "Quem 
Vem à província por via aérea, ao chegar ao aeroporto 
Do Uíje, a primeira coisa que vê é o bairro Papelão, o 
Que deixa muitas das vezes os forasteiros com uma 
Imagem negativa da cidade". 
O regedor clama por mais projectos de urbanização no 
Bairro. "A maior parte das residências e estabelecimentos 
Comercias com estrutura arquitectónica 
Moderna que aqui existem são fruto de iniciativas dos 
Moradores", sustentou. 
Energia e Água 
O bairro Papelão não possui energia eléctrica. 
Nalgumas ruas do subúrbio foram colocados postes de 
Iluminação pública com painéis solares que, apesar de 
Funcionarem apenas das 18 horas às 00 horas, facilitam 
A mobilidade das pessoas. 
Manuel Pedro Ndongala, residente no bairro há mais de 
Cinco anos, disse que a energia eléctrica da rede pública 
Deixa muito a desejar. "A falta de energia causa grandes 



Constrangimentos aqui no bairro, temos de suportar o 
Barulho dos geradores e a escuridão em algumas ruas 
Onde não existem postes de iluminação pública, 
Beneficiando muitas vezes os amigos do alheio", 
Desabafou. 
Marta Samuel nasceu e vive no Papelão há 28 anos. 
Afirmou que as lâmpadas da sua residência há muito 
Que já não são acesas. Mas lembra que teve um 
Sinalzinho no fim do ano passado, quando a ENE 
Efectuou um teste para verificar se os trabalhos estavam 
A decorrer com normalidade. "De lá para cá, não 
Aconteceu mais nada", asseverou. 
Marta referiu que os geradores de corrente eléctrica 
Têm sido a "bóia de salvação" para muitas famílias. Para 
Quem não tem capacidade financeira para os adquirir, a 
Luz de velas ou de candeeiros a petróleo tem sido a 
Solução. 
O bairro possui dez fontanários, construí dos pelo 
Governo da província, onde a população se abastece, 
Mediante o pagamento de uma pequena quantia 
Monetária. Mas o regedor Miguel Sebastião disse que 
Tais reservatórios não oferecem quantidade de água 
Suficiente para os moradores do Papelão. 
De acordo com Miguel Sebastião, a falta da rede de 
Abastecimento de água potável e o reduzido número de 
Fontanários faz com que muitas famílias ainda 
Consumam água das cacimbas. 
Gelson António vive a escassos dez metros de um 
Fontanário. O jovem afirma que a construção deste 
Reservatório reduziu o sofrimento das populações, pois 
Antes as pessoas eram obrigadas a percorrer cerca de 
Um quilómetro para conseguir água. 
Diariamente, segundo Gerson António, os habitantes 
Locais gastam 10 Kwanzas, valor cobrado para suportar 
As despesas com a manutenção e comprar combustíveis 
Para o gerador de corrente eléctrica, que assegura o 
Funcionamento diário dos fontanários. 
"Já não percorremos longas distâncias para conseguir 
Água e o preço que pagamos para podermos acarretar a 
Água no fontanário é praticamente insignificante", 
Reconheceu. 
Saúde e educação 
O bairro Papelão possui apenas um posto de saúde e 
Um número reduzido de enfermeiros. O regedor Miguel 
Sebastião referiu que a situação é ainda mais grave 
Quando o doente necessita de cuidados especiais. Os 
Moradores recorrerem ao Hospital Provincial, para 
Onde são levados, nalguns casos, em tipóias, pelos seus 
Familiares. O único posto de saúde existente no Papelão 
Não possui ambulância. 
"A situação sanitária no bairro é precária. O único 
Posto de saúde que aqui existe não tem capacidade para 
Dar resposta ao problema", disse. Casos de malária, 
Doenças diarreicas, respiratórias e cólera são muito 
Frequentes no bairro, registando-se uma elevada taxa de 



mortalidade. 
Desde 2006, foram construídas no bairro Papelão 49 
salas de aulas. "E satisfatório saber que os meninos do 
bairro, incluindo os meus irmãos, já não precisam de 
sair daqui para estudar", disse o morador Panzo Daniel. 
"Os miúdos da minha infância, tinham de se deslocar 
para o bairro Caquiuia ou ao centro da cidade para 
aprenderem a ler e a escrever". 
O Jornal de Angola apurou que mais de 12.700 alunos 
estão matriculados nas escolas do Papelão, onde 
leccionam mais de 300 professores. O regedor Miguel 
Sebastião fez saber que o número de alunos deverá 
crescer ainda mais com a entrada em funcionamento de 
mais salas, cuja inauguração acontece durante o 
presente ano lectivo. 
A juventude do bairro Papelão clama por espaços de 
lazer e entretenimento. Não há discotecas, salas de 
jogos, bibliotecas e recintos desportivos. Aos fins-desemana, 
Ndongala enfrenta o medo da escuridão para 
se deslocar à cidade e dar um pé de dança nas 
discotecas Ngando ou Diamante Negro. "Espero que o 
Governo ou pessoas singulares com possibilidades 
financeiras investem em infra-estruturas que propiciem 
o lazer e o entretimento no verdadeiro sentido da 
palavra, precisamos de salas de Internet, bibliotecas, 
salas de jogos, esplanadas ou discotecas para 
aproveitarmos melhor os nossos tempos livres", 
rematou. 


