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O bairro dos ossos existem há mais de trinta anos, 
segundo contam os seus moradores. A atribuição do 
nome foi dada, porque os frequentadores do antigo 
mercado "Cala Boca" e alguns moradores do bairro, 
quando abatessem os animais como boi, velhas, 
depositavam os ossos junto do embondeiro, bem no 
início do bairro. 
O bairro dos ossos começa da rua do siloé, passa pela 
estrada do Dande e se estende até a subunidade. Para 
quem vem de Cacuaco, o bairro fica em frente da cadeia Central. 
A nossa primeira paragem foi junto ao embondeiro, o 
local histórico do bairro, onde fomos bem recebidos 
pelos moradores que se predispuseram a falar aos 
nossos microfones. 
A falta de energia é o principal problema apontado 
pelos moradores, pois, desde o aparecimento do bairro 
os moradores nunca souberam o que é ter energia 
eléctrica. "Vivo aqui há vinte anos, nunca tivemos 
energia. 
Para guardar os frescos usamos gerador, quando não há 
dinheiro para combustível ou vamos guardar as 
comidas nas casas dos nossos familiares ou então 
somos obrigadas a ir à praça todos os dias, o que nos 
prejudica, porque rende mais comprar uma caixa de 
coxa, que pode durar um mês, do que duas ou três 
coxas diárias", contou Teresa da Silva, acrescentando, 
em seguida, que já houve vários incêndios e muitos 
feridos resultantes do mau uso de gerador. 
Maria Adão, outra moradora, reclamou o facto de 
as crianças e os jovens estarem sempre desactualizados, 
visto que não tendo energia não assistem televisão. 
também gostam de assistir televisão, ver bonecos, novelas 
e notícias, mas não conseguem, porque não há energia. 
Peço ao Governo que Acabe com o nosso sofrimento", rogou. 
Com a falta de energia aumentou a criminalidade no 
bairro. Várias foram as histórias contadas sobre 
assaltos, cujos visitantes são as principais vítimas. 
"Houve uma vez que fui assaltado e apontaram-me 
uma arma à cabeça, mas como um dos assaltantes me 
reconheceu, pouparam a minha vida, mas levaram tudo 
o que tinha", contou Felipe Mateus, morador há mais 
vinte anos. Quando chega do serviço, isso as dezanove horas, não 
tem muita opção de saída por amor a sua vida. "Se eu 
dizer que existem muitos bandidos aqui, estaria a 
mentir. Mas o certo é que ao cair da noite é muito 
perigoso circular pelas ruas, porque até marginais das 
outras zonas vêem assaltar aqui, porque sabem que esse 
é um bairro escuro", frisou. 
No mês passado, a EDEL montou alguns PT'S e 
inaugurou uma cabine, mas mesmo assim, ainda há 



muitas residências que não foram abrangidas e mesmo 
os que residem nas casas abrangidas reclamam dos 
cortes constantes. 
Na tentativa de ver esse problema resolvido, alguns 
moradores está a fazer "puxadas" (colocação de fios 
para puxar energia) nos bairros vizinhos, congestionando 
a rede. 
O péssimo estado das vias, a falta de água potável e de 
espaços para lazer são outros dos problemas apontados 
como sendo das principais preocupações dos 
moradores. 
Adão Congo, morador do bairro há mais de trinta anos, 
também reclama dos assaltos. Entretanto, direccionou 
as suas baterias para o estado das vias até aqui não 
asfaltadas. 
"Há buracos, o que nos deixa inseguros, porque aqui 
passam carros de grande porte, como camiões com 
atrelado, sem segurança, o que representa um perigo, 
principalmente para as nossas crianças, que por vezes 
brincam no meio da rua", alertou, acrescentando que o 
bairro tem muitos lugares frequentados pelas crianças, 
como escolas, creches, igrejas, entre outras. 
Muitos jovens sem qualquer ocupação se entregam a 
bebedeira para fazerem o tempo passar mais rápido. 
"Não existe outra maneira de nos divertirmos aqui, se 
tivéssemos carro passearíamos noutros bairros, mas não 
temos, portanto, a única coisa que nos resta é beber. 
Não temos emprego, não estudamos, somos lixos, 
capim, não valemos para nada, até os Chineses são 
melhores tratados no nosso próprio país e nós nem 
trabalho temos, ninguém nos valoriza, o que fazer se os 
nossos pais são Zé-ninguém?", interrogou um jovem 
que preferiu falar sob anonimato. 
Enquanto caminhávamos pelo bairro notamos que 
havia muito lixo espalhado pelas ruas, pois não há 
contentores para o depósito de resíduos. 
Os moradores carecem também de água potável, pois 
um dos fontanários está a muito tempo sem jorrar água, 
mas nunca mereceu um concerto. "Vamos acarretar 
água nos bairros vizinhos, às vezes temos de atravessar 
a estrada para conseguir água, o que é cansativo e 
perigoso para as crianças. Sem água não há vida, tudo o 
que queremos é que concertem esse fontanário", pediu 
Joana Cristóvão. 
As crianças, também queriam falar, o pequeno 
Agostinho Adão de doze anos disse que está feliz pelo 
facto de na sua casa já ter energia, visto que agora já 
consegue assistir os seus bonecos animados favoritos, 
mas pede que os seus vizinhos também sejam abrangidos 
pela energia eléctrica. " Quero que ponham um 
posto de energia eléctrica por todo o bairro, um parque 
de diversão para podermos brincar e acabem com os 
acidentes na estrada", pediu. 


