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Terça-feira, 03 de Abril. 08H00 da manhã, bairro da 
Cuca. O céu está limpo e ensolarado. A agitação é 
Muito grande. Àquela hora da manhã, o trânsito já era 
Insuportável. Uma nuvem de poeira entra-nos pelas 
Narinas. O calor aperta. Como o engarrafamento é 
Infernal, algumas pessoas preferem abandonar os 
Carros sem ar condicionado, esperando do lado de fora, 
Enquanto aguardam pela circulação normal do tráfego. 
Os «azuis e brancos», como também são conhecidos os 
Candongueiros, tentam furar por tudo quanto é canto. 
Outros motoristas, impacientes, seguem-lhes as pisadas 
E ensaiam também uma «fuga» para dentro do bairro, 
Para não se atrasarem ao serviço. 
Um aglomerado de pessoas espera impaciente na 
paragem dos táxis para o bairro Mabor e Kikolo, 
enquanto do outro lado, no sentido inverso, pouca 
gente aguarda pelos candongueiros a caminho do 
mercado do São Paulo. Neste lado, o melhor mesmo é 
andar a pé. 
Juntamo-nos a elas e tentamos saber de uma rapariga 
que aparentava ter 18 anos, para onde ia. Respondeu-nos 
que estava a caminho do colégio Sacriberto, onde 
estuda, mas que já se encontrava atrasada. Apesar de 
ter saído cedo de casa, de nada adiantou, uma vez que 
os candongueiros, de repente, haviam ficado raros em 
Luanda. 
Paula, é assim que se chama, aponta para o outro lado 
da rua e mostra-nos um grupo de senhoras, com pastas 
ao ombro, em direcção ao centro da cidade. «O 
transporte está muito difícil. Olhe só que estas 
senhoras estão a vir a pé de muito longe, do Kikolo e 
do Hoji-ya-Henda». 
Atravessamos a estrada, onde o engarrafamento não dá 
mostra de querer terminar. Tivemos de ser rápidos. 
porque um candongueiro, na tentativa de fugir ao 
congestionamento, quase atropela uma criança que 
vem atrás de nós. 
Deste lado, encontramos a Dona Conceição, moradora 
no bairro Kikolo, que ultimamente se tem levantado às 
quatro da manhã, para poder chegar cedo ao serviço. 
«Minha mana estamos a sofrer bué. Eu venho a pé 
todos os dias, do Kikolo até ao Kinaxixi, onde 
trabalho. Não sei o que aconteceu com os candongueiros, 
nem com os autocarros. Os taxistas só estão a 
fazer rotas curtas, porque a estrada está toda estragada 
por causa da chuva. Eles só estão a andar onde tem 
asfalto», explica. 
Os autocarros da AngoAustral e da Macon, que faziam 
a rota «Kinaxixi-Cacuaco», deixaram de o fazer devido 
às más condições das vias, o que dificulta mais ainda a 
vida da população. 



Nas duas entradas que dão acesso ao centro da cidade 
de Luanda, o trânsito está caótico. Tanto para sul, 
como para norte. No centro da cidade, coisa que não 
acontecia há algum tempo atrás, já há gente a pensar 
em deixar o carro em casa, para fugir aos 
engarrafamentos infernais. 


