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Os moradores do bairro Nelito Soares, município 
do Rangel, estão indignados devido ao estado 
avançado de degradação em que se encontram os 
prédios naquela zona, muitos dos quais a beira do 
desabamento, à semelhança do que ocorreu, 
recentemente, com uma edificação do género.  
De acordo com Juliana Bragança, moradora há 23 
anos no prédio do bloco 3, os edifícios já não 
estão em perfeitas condições, uma vez que os 
mesmos são pré-fabricados, edificados há mais de 
30 anos.  
Segundo apurou este jornal, a maioria dos prédios 
já não têm cozinhas, nem casas de banho, 
resultante do parcial desabamento das infra-
estruturas, com maior incidência para o prédio do 
bloco 1.  
As condições em que se encontram os edifícios 
constituem eminente perigo para os moradores e 
transeuntes, sendo já do conhecimento da 
administração municipal do Rangel, instituição 
onde os habitantes há muito têm participado a 
ocorrência.  
As autoridades locais, de acordo com a fonte, 
prometeram dar solução ao problema mas, até a 
data tudo não passou de promessa.  
O certo é que aqueles edifícios já não possuem 
condições de habitabilidade e, como se não 
bastasse, há muito que deixaram de receber o 
fornecimento de água e energia eléctrica.  
Este jornal apurou, por outro lado, que os 
moradores daquele bairro seriam realojados no 
Zango mas, até a presente data não foram dados 
quaisquer passos neste sentido.  
O estado degradante dos prédios, assim como à 
falta de energia eléctrica faz com que os amigos 
do alheio transformem aquela zona como 
preferencial para as suas acções marginais. 
Jovens desconhecidos dos moradores aproveitam-
se, igualmente, do abandono em que estão 
votados os prédios para transformarem aquela 
área em oficina de reparação de viaturas.  
Esperança Manuel João, 49 anos e moradora do 
prédio bloco 1 há 20, contou que o Governo havia 
já entregue casas aos moradores daquela zona, 
que se encontram em situação de risco, mas as 
mesmas não correspondem com as que estão 
instaladas, apesar do desabamento que se 
verifica, enquanto outras casas já estão ocupadas 
por pessoas desconhecidas, alegadamente, 
alojadas pela administração municipal do Rangel.  
Ante a recusa dos moradores as autoridades 
viraram-lhes as costas e nunca mais falaram sobre 
o assunto.  
Esperança Manuel lamentou o facto de alguns 
órgãos de comunicação social público terem 

reportado o que se passa no bairro, não tendo, 
porém, divulgadas as reportagens.  
Adelino Manuel, morador há 30 anos, fez saber, 
por seu turno, que os cinco blocos de prédios ali 
existentes foram inicialmente erguidos para um 
projecto experimental e que seriam demolidos para 
dar lugar a outros com maior resistência, o que 
não aconteceu até agora. Os moradores dizem 
que estão a viver num estado de exclusão, uma 
vez que todos os projectos implementados no 
município, com vista ao melhoramento das condi-
ções de vida dos munícipes, não os abrangem. 
Um dos exemplos é o abastecimento da energia 
eléctrica pré-pago, que já beneficiam os 
moradores das Cs, mesmo junto aos blocos, onde 
os habitantes são obrigados a recorrer às famosas 
puxadas.  
No que respeita a água potável, fala-se na 
existência de uma nova conduta, da qual os 
moradores do bairro Nelito Soares são os únicos 
que não beneficiam a nível do município.  
O actual consulado administrativo do Rangel é o 
quarto, desde que os problemas se intensificaram 
naquela área, não tendo merecido uma solução 
por parte das autoridades. O antigo administrador 
municipal, Maciel Neto, “Makavulu”, sempre que foi 
abordado dizia que o assunto não era da sua 
competência.  
Dos contactos feitos com o Ministério da 
Reinserção Social, no sentido de se encontrar uma 
solução, os domiciliados obtiveram a resposta de 
que já lhes tinham dado novas residências e que 
eles mesmos é que não quiseram, razão pela qual 
estão entregues à sua sorte. Enquanto a situação 
prevalecer os habitantes continuarão entregues ao 
perigo, que poderá agravar-se com as chuvas que 
se aproximam e prováveis ventos fortes. As 
principais vítimas são as crianças que sempre 
brincam nos andares de cima sem quaisquer 
condições para lazer. Estêvão Machado, 
administrador comunal da Terra Nova, contactado 
sobre o assunto, disse que or problema dos 
“Blocos sul-africanos”, tal o como são também 
conhecidos, já tinha ‘- sido resolvido, não tendo 
havido vontade e por parte dos moradores para 
deixarem )S aquelas residências, apesar dos 
riscos que ta enfrentam diariamente. 


