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O CRONÓMETRO que regula a 
conclusão 
dq ponte 
sobre o rio Kwanza, 
no município de Canganota, 
em Malanje.e no Mussende, Kwanza- 
Sul, foi accionado 
para despertar 
durante as comemorações dos 35 
anos da Independência da República 
de Angola, 11 de 
Novembro. 
Actualmente decorrem alguns 
acertos leves, 
segundo uma fonte próxima da 
empreiteira Conduril. 
O sofrimento finalmente vai terminar 
para Bartolomeu 
Jaime “Batom”, 
morador do Mussende, hábil 
no transbordo 
de mercadorias despachadas de 
“pirogas” da outra 
margem do Kwanza (bairro Bila). Uma 
operação que 
efectua com regularidade de segunda-
feira a sexta-feira 
para garantir o sustento 
da fanu1ia. 
O jovem, satisfeito com um certo 
progresso no interior 
do país, precisou 
que a infra-estrutura “trará 
um 
desenvolvimento, que não é só das 
duas províncias, mas 
é sim uma ponte que liga a África”, 
atraindo facilmente 
“as pessoas que vêm da Nanuôia e da 
Zâmbia para fazer 
o transbordo das cargas 
na cidade de Malanje e doutras, 
pelas Lundas”, gastando até Mussende 
1.500 kwanzas 
por passageiro. Daniel Domingo, de 
passagem pelo 
porto do Condo e proveniente da 
Lunda-Norte para o 

Bié, apesar do desconhecimento do 
preçário praticado 
no táxi ao longo do trajecto, sentia-se 
cómodo depois de 
pagar os 500 kwanzas ao remador dos 
cerca de 300 
metros, difíceis e medonhos. 
Ansiosa nos negócios que faz em 
algumas províncias 
do Sul de Angola por reconstruir e que 
depois revende 
na cidade de Malanje, Laura Maria 
prevê dias incógnitos 
para a sua actividade comercial, 
pensando no 
elevado número de revendedoras( res) 
na melhor via de 
acesso. 
Aterrorizada com a correnteza 
da água, Ermelinda 
Domingos estava alegre sentada no 
banco traseiro 
do 
único Toyota Hiace azul e branco que 
encontrámos no 
ponto de travessia no Mussende. 
Pouco conhecedora do tráfego e com 
familiares nas 
cidades de Malanje 
e do Kuíto, ErmelindaNoémanifestava- 
se, pelo contrário, chateada 
e mal disposta por 
ser uma das poucas ocupantes do 
carro que a levaria ao 
destino. “Estou a vir do Kuíto, vinha só 
visitar a minha 
mãe em Malanje, paguei 600 kwanzas, 
e como é a 
terceira vez, desta vez não foi mais 
difícil”, acenou ao 
confirmar 
que foi mais cómodo passar o rio de 
canoa, 
que esperar a brecha dos guardas para 
transpor o comprido 
maciço ‘1á no alto”. 
Sábado, 14 horas e poucos minutos do 
dia 11 de 
Setembro, quando interpelámos 
Teresa Afonso, uma das 
muítas confeccionadoras de funge 
de carne seca, o prato 
predilecto para quem manja nas 
barracas do porto do 



Condoo O movimento não foi rectilineo 
por ser um dia 
de descanso, apesar do composto 
orçar 
200 kwanzas. 
Uma pequena escola funciona no 
bairro do Condo, 
margem no Mussende, 
explicou Teresa Monso, que não 
quer esperar por muitos mais dias para 
poder transpor 
a ponte e encontrar o enfermeiro em 
Cangandala, 
no 
bairro do Bila. 
O fim-de-semana não poupou o 
trabalho dos operários 
da Conduril, que, embora 
impossibilitados para falar do 
dia-a-dia, puderam aprovar 
quanto é positivo o futuro 
do povo sofredor e desprezado na sua 
própria terra. O 
processo de asfaltagem 
dos 28 quilómetros da Estrada 
Nacional 140 Malanje Kwanza- 
Sul (Cangandala 
Mussende), ao que tudo indica, não 
acompanha a 
empreitada da conclusão da ponte é só 
das duas províncias, 
mas é sim uma ponte que liga a África”, 
atraindo 
facilmente “as pessoas que vêm da 
Nanuôia e da Zâmbia 
para fazer o transbordo das cargas 
na cidade de Malanje 
e doutras, 
pelas Lundas”, gastando até Mussende 
1.500 
kwanzas por passageiro. Daniel 
Domingo, de passagem 
pelo porto do Condo e proveniente da 
Lunda-Norte 
para o Bié, apesar do desconhecimento 
do preçário praticado 
no táxi ao longo do trajecto, sentia-se 
cómodo 
depois de pagar os 500 kwanzas ao 
remador dos cerca 
de 300 metros, difíceis e medonhos. 


