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A REABILITAÇÃO de quatro edifícios 
inacabados e 
em mau estado de conservação 
habitados no centro 
da 
cidade de Malanje vai obrigar à 
transladação dos ocupantes 
para um local provisório. 
O governador Boaventura da Silva 
Cardoso, que falava 
dia 15 de Setembro, 
na terceira sessão do Conselho 
de 
Auscultação e Concertação 
social, garantiu que para que 
essa reabilitação possa acontecer será 
necessário que as 
pessoas sejam 
acomodadas noutros espaços. “Devo 
aqui 
dizer que nós estamos a pensar 
acomodar as pessoas que 
vão sair desses prédios em tendas. 
Estamos a pensar na 
construção de prédios para a 
acomodação desses habitantes”, 
clarificou. 
O governador referiu na reunião que os 
edifícios “dão um 
aspecto muito pouco atractivo à 
cidade”, o que foi comprovado 
por um estudo do Laboratório 
de Engenharia 
de Angola realizado em 2009,que 
recomenda a reabilitação 
dos imóveis. 
A ideia da possível transferência dos 
moradores dos 
chamados prédios do Comércio, 
Gamek A e B e das 
Amantes equacionada pelo governador 
daquela circunscrição 
foi silenciada nos relatos jornalísticos 
dos órgãos 
públicos de cominicação social, apesar 
de não ser novidade 
nas lides locais. 
A auto-censura foi o epicentro de todas 
as matérias relacionadas 

com as tendas para albergar as 
fanu1ias. 
Na memória ainda está fresca a baixa 
de categoria de 
um conceituado jornalista da media 
estatal local por ter 
publicado declarações do chefe 
executivo sobre o assunto. 
As infra-estruturas construídas na 
cidade de Malanje 
datam de há mais de 40 anos, sem 
qualquer manutenção, 
o que contribuição para o actual estado 
degradante, 
clarificou 
Boaventura da Silva Cardoso. O 
governador 
referiu-se ainda ao sistema 
de drenagem das águas fluviais 
e das redes de esgotos que se 
encontram obstruídas, 
o que desvirtua 
o curso normal das águas negras 
e constitui 
uma ameaça para a saúde pública. 
Os membros do Conselho de 
Auscultação 
e Concertação 
Social foram 
informados que as melhorias e 
expansão da 
rede eléctrica facilitaram 
as 3.213 ligações domiciliárias, 
das sete mil previstas, mas ainda 
carece de investimentos 
para aumentar 
a capacidade das subestações, 
sobretudo 
na zona periférica cidade. 
O fornecimento de água à cidade de 
Malanje comporta 
67 quilómetros de extensão com 4.500 
ligações domiciliárias, 
que funciona com um e sistema 
operativo a 
partir da esta. Porção de captação do 
rio Guiné. 
As populações da região, que nunca 
beneficiaram de 
água canalizada, p com a aprovação 
do lote II que prevê 
a continuidade da construção da d rede 
de distribuição 
do precioso líquido, pode ter finalmente 
acesso a este 



bem. A implementação do projecto de 
infra-estruturas 
integradas de Malanje, lançado a 18 de 
Maio deste ano, 
pelo vice-presidente da República de 
Angola, Femando 
da Piedade de Dias dos Santos, em 
quatro fases , entre 
2015/2035, visa requalificar a zona 
urbana e melhorar 
a qualidade de vida 
dos seus habitantes. 
A expansão das redes técnicas, 
nomadamente 
a viária 
com a asfaltagem 
das principais artérias da capital, 
arranjos 
dos passeios e de lancis, a rede de 
água, de esgotos, de 
telecomunicações, eléctrica, drenagem 
de águas fluviais 
e gestão 
de resíduos sólidos, segundo o 
governador vai 
ser do agrado de todos 
os malanginos. 
O mesmo “deverá estar em sintonia, 
em plena harmonia 
com outros projectos, particularmente 
os relativos 
à 
urbanização e de forma muito 
particular ao plano directório”, 
cujo concurso público poderá ser 
lançado nos 
próximos dias. 
O Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação, a 
nível do município de Malanje, decorre 
a meio gás na 
zona de expansão da cidade, bairro 
da Catepa, região 
não propriamente 
considerada como RFE, com 
distribuição 
de 474 lotes e a emissão 
de 374 títulos de concessão 
de terrenos. As casas a serem erguidas 
deverão 
obedecer a um determinado 
padrão. 
Onde Estão os Culpados ? 
O Conselho de Auscultação e 
Concertação Social 

(CACS) de Malanje mostrou-se 
preocupado com os 
actos de vandalismo que têm sido 
praticados intencionalmente 
por certos cidadãos” contra 
os bens públicos e reiterou 
o apelo a população para a 
necessidade 
de manter 
um comportamento 
cívico e moral protegendo e 
conservando 
os bens públicos e privados colocados 
ã sua 
disposição”, 
O Pior Veio Acontecer 
A Praça 4 de Fevereiro reabilitada e 
requalificada em 
algumas ocasiões, com a última 
empreitada a consumir 
USD 1.800.000 (um milhao. e 
oitocentos mil dólares 
americanos) viu reduzida a sua 
emblemática beleza, sem 
contudo 
serem descobertos os prevaricadores. 
Uma das faixas em que estavam 
cravados nomes de 
angolanos tombados escapuliu. Aqui é 
chamada 
a sociedade 
para a mudança 
de consciência, assim como o 
maior apoio moral, técnico e material 
dos efectivos dos 
órgãos de segurança e ordem interna, 
com particularidade 
a PN. 
Redobrar a segurança pública impõe-
se, uma vez que 
acções do género atingem à luz do dia 
o principal jardim 
“Liberdade”, onde transeuntes, 
fotógrafos e meliantes se 
confundem no corre corre 
da vida e das poucas áreas 
verde engalanadas na urbe. 
A população quer que o episódio seja 
esclarecido e 
responsabilizados 
os culpados, à semelhança do grupo 
de 
larápios que retiraram, a seu bel-
prazer, quilómetros de 
cabo de fibra óptica no eixo ferroviário 



Malanje Cacuso, 
em detrimento 
de falta de condições para 
sobrevivência 


