
Quem estará a tentar enfiar 
um barrete 
A Capital 
De 10 à 17 de 2010 
 
Sem uma fiscalização rigorosa, de forma a medir, 
sobretudo, a qualidade do material empregue, várias 
serão as obras algumas já entregues, outras por 
entregar, que poderão conhecer o mesmo caminho do 
«Hospital da Camama», que «morreu» antes mesmo de 
atingir os cinco anos de vida. 
Informações obtidas por este jornal, de fonte fidedigna, 
dão conta que, por exemplo, que os prédios que se 
encontram a ser erguidos, ao longo do troço 
Cazenga/FILDA, do Caminho-de-Ferro de Luanda, 
com objectivo de servir o projecto de oferta de 
habitação social à população carenciada, enferma de 
gritantes erros técnicos, que a poderão dotá-los de um 
tempo de vida bastante curto. 
Apesar do seu rápido avanço, tal é o ritmo formiga que 
caracteriza a sua construção, o projecto estava, 
inicialmente, destinado a receber os populares desalojados 
de algumas zonas do município do Cazenga, alvos 
do processo de requalificação do município, embora 
agora se desconheça quais serão os seus reais 
beneficiários. 
Contudo, não é este facto que preocupa os 
especialistas. O que preocupa, na verdade, é o facto de, 
além do seu ritmo acelerado, as estruturas que 
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asseguram os prédios, construídos em banda, ser 
constituídas por blocos de alvenaria, com o reforço de 
varões de ferro, com diâmetro considerado 
insignificante, para aquilo que é a dimensão da 
construção, quando o sensato seria a mesma contar 
com pilares convencionais de cimento armado, 
geralmente à base de betão e ferro. 
Pode-se a partir desses pressupostos aferir que os 
referidos prédios poderão conhecer, senão tanto, um 
tempo bastante curto de vida, no que, a acontecer, 
poderá repercutir-se num «elefante branco». 
Contudo, essas são apenas as partes visíveis do que se 
pode considerar um iceberg, que caminha lenta, mas 
como que a transportar consigo uma mensagem de 
futuros dissabores. E outros exemplos, esses, são que 
não faltam. Aliás, contam-se aos magotes. Por exemplo, 
ruas há, como a Soba Mandume, a antiga Avenida 
Brasil, município do Rangel, e estradas do bairro 
Palanca, ao Kilamba Kiaxi, reabilitadas em tempos não 
muito recuados, têm suscitado uma série de protestos 
por parte dos moradores e, sobretudo, automobilistas, 
devido à presença de enormes buracos, além da 
ausência de sistemas de esgotos em grande parte das 
mesmas, nos dois lados da via, para o devido 
escoamento das águas residuais e pluviais. 



As obras ao longo da avenida Hoji-ya-Henda é 
conhecida, principalmente, na época chuvosa, altura em 
que se transforma numa «piscina gigante» a céu aberto, 
mesmo tendo registado obras de reabilitação recente. A 
verdade é que, nos dias que correm, os buracos 
tomaram-se tão profundos, facto que tem obrigado os 
automobilistas, sobretudo, autênticas acrobacias para 
vencer as dificuldades que se lhes cruzam o caminho 
diariamente, com prejuízos de monta para as viaturas. 


