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NOS próximos meses, o bairro do Panguila, no 
Município de Cacuaco, em Luanda, terá no seu 
Aglomerado habitacional mais mil casas Pré- fabricadas. 
Neste momento já foram erguidas as primeiras 12, disse 
A O PAÍs o director nacional das Infra -estruturas do 
Ministério das Obras Públicas (MINOPU), José Silva. 
A concretizar-se este projecto, 
Panguila terá, no total, sete mil residências de dois a 
Três quartos, cozinha, casa de banho e quintal vasto, 
Deu a conhecer o responsável do MINOPU. 
O novo projecto habitacional em curso difere do 
Anterior, urna vez que a qualidade dos materiais que 
Construção e completamente diferente, tal como a 
Empreiteira contratada. 
Erguido em 2002, o projecto Panguila contemplou 
Inicialmente mil residências de dois e três quartos, para 
Realojar as pessoas que viviam em zonas de alto risco 
76 
No município da Samba, em Luanda. 
Hoje, o Panguila, segundo a nossa fonte, tem 3.950 
Residências, congregando um total de 30.400 pessoas, 
Não só as provenientes das zonas de risco, como alguns 
Trabalhadores do MINOPU, bem como de outras instituições 
Do Estado. 
"Havia a necessidade de se fazer as obras da Via 
Expresso da Samba, bem como da construção da vala 
De drenagem. Então criou-se este projecto com o 
Objectivo de realojar a população que se encontrava em 
Zonas de risco" , disse José Silva, que no MINOPU 
Substituiu Jogares André, que agora é vice-ministro. 
As casas inicialmente entreguem à população não tinha 
Os acabamentos necessários, o que levou 
Os beneficiários a procederem aos acabamentos à sua 
Maneira em função do bolso. Outros não fizeram 
Rigorosamente nada, estando desde 2003 nas mesmas 
Condições em que as receberam. 
A qualidade das casas, bem como dos materiais de 
Construção empregues, são agora os problemas que 
Afligem os moradores do Panguila. Algumas delas 
apresentam graves fissuras, com risco de desabarem. 
Sobre o assunto, José Silva diz que a zona onde estão 
erguidas as casas no Panguila é de "argila dispersiva, o 
que obriga a que as fundações tenham uma 
característica que se adequada ao tipo do solo" 
O que acontece, explicou. 
É que, às vezes, há situações em que o empreiteiro 
comete falhas, o que faz com que algumas casas 
apresentem fissuras". 
Aquando da última chuva que se abateu sobre Luanda, 
algumas casas do Panguila foram seriamente afectadas, 
com a soltura das chapas e dos varões de suporte, 



situação que o director nacional das Infra -estruturas 
Públicas justificou alegando ter-se tratado de "casas 
inacabadas que não tinham as vigas de amarração na 
parte superior, o que originou a instabilidade" 
Mudança arquitectónica 
O Panguila erguido em 2002 não tem nada a ver com o 
Panguila dos nossos dias. Se algumas casas mantêm o 
desenho inicial, outras foram completamente 
transfiguradas. 
Do mesmo bairro já é possível divisar casas construídas 
na vertical, ou seja entre dois a três andares, com 
terraço inclusive. Tem escolas, esquadra da Polícia 
Nacional e discoteca. 
As ruas já têm postes de iluminação pública, a 
circulação é feita em boas condições, visto que as 
autoridades estão a melhorara as vias do interior do 
bairro. 
O director nacional das Infra-estruturas Públicas do 
MINOPU disse estarem em curso contactos para a 
construção de uma subestação de energia eléctrica, não 
só para abastecer na plenitude o Panguila, como os 
bairros circundantes. 
Avaliado em 30 milhões de dólares, o investimento, no 
dizer de José Silva, implica a participação de outros 
agentes. 
No que diz respeito à distribuição de água, que só 
chega a cerca de 
80 Por cento dos habitantes, uma central de captação 
teve de ser construída. 


