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Na senda do Projecto Kaluanda, a equipa deste 
jornal está a radiografar o município da Samba. O 
mesmo está localizado a Sul da província de 
Luanda, ocupa uma superfície de 345.300 
quilómetros quadrados. Faz fronteira com os 
municípios da Ingombota a Norte, Viana a Sul, 
Maianga e Kilamba Kiaxi a Este, o Oeste Oceano 
Atlântico. Está subdividido pelas comunas da 
Corimba (Samba grande e pequena), Futungo de 
Belas, Benfica e Mussulo.  
O município é conhecido como sendo uma das 
áreas mais crítica de Luanda, no que concerne ao 
tempo chuvoso, devido aos desabamentos de 
casas situadas no colmo da montanha do mesmo 
município. Em termos de estrutura em algumas 
ruas possui características do bairro Catambor. As 
casas maioritariamente são de blocos, mas 
também possui casas feitas de chapa.  
Ao entrarmos na Samba, temos como referência a 
Igreja  
Universal do Reino de Deus, isto para quem sai da 
ponte do Zamba lI, depois da Igreja na primeira 
curva a direita, encontramos outro ponto de 
referência a escola pública 1001. Por causa da 
escola a rua e denominada por”1001”, lixo e água 
parada já toda esverdeada são visíveis na área, 
isto na parte baixa.  
Subimos até ao colmo da montanha, passamos 
pela rua do Sossego, nome atribuído pelos 
moradores por causa do Colégio que lá se situa, 
tal como a rua da 1001, está rua também 
encontra-se em péssimas condições no que toca 
ao saneamento básico.  
Segundo os munícipes não têm contentores para 
depositar o lixo. “Os contentores estão na estrada, 
temos que descer para depositar o lixo”, lamentou 
Júlio Matamba, munícipe, tendo acrescentado que 
a falta de água é outra grande preocupação que 
os moradores têm enfrentado há já algum tempo.  
No ano transacto o administrador da Samba visitou 
o local prometendo água canalizada para todas 
residências, mas até agora a situação continua na 
mesma. “Fizemos escavações, colocamos tubos, 
mas até agora não temos água, frisou.  
Da rua do Sossego seguimos até ao topo da 
montanha, passando por becos escorregadios 
devido a inclinação da área. No locai foi-nos 
mostrado um espaço amplo que tem servido aos 
finais de semana de campo de futebol.  
Segundo Zenilson Pedro, o espaço é o único da 
zona, pois os moradores têm-no como uma forma 
de divertimento, pois que não têm outro tipo de 
recriação. “Gostaria que os dirigentes pudessem 
vir aqui aos fins-de-semana para ver-nos a jogar e 
levar-nos aos grandes clubes, exprimiu.  

De acordo com Maria André, também munícipe, a 
energia eléctrica na zona é satisfatória, mas 
destacou a falta de água potável na parte superior 
da montanha como sendo o real problema dos 
moradores. “Estamos a sofrer”, contou que só os 
munícipes que vivem na parte inferior, isto no 
sentido descendente da montanha, possuem água 
canalizada, pois que na parte de cima a água não 
sobe. No que tangi a criminalidade a munícipe 
manifestou a sua alegria porque segundo a 
mesma há mais de dois anos que os grupos de 
marginais foram desmantelados. “Mas ainda há 
um ou outro caso”, frisou.  
Joaquim António, outro munícipe, também louvou 
a eficácia da EDEL, pois que segundo contou a 
energia eléctrica é satisfatória apesar de algumas 
vezes falhar. “Agora o problema que temos aqui na 
montanha é a falta de água e os desabamentos de 
casas que se tem registado com maior frequência 
no tempo chuvoso.  
Quanto ao lixo, os próprios munícipes têm se 
organizado para varrem as ruas e abrirem 
pequenas valas”, informou. O nosso interlocutor 
disse, por outro lado, que em termos de diversão a 
maior pane dos residentes da área são religiosos 
por esta razão aos sábados e domingos praticam 
actividades religiosas.  
Segundo os moradores, já houve casos de 
crianças que caíram da montanha e perderam a 
vida devido a falta de segurança no local. “As 
crianças brincam nas bermas da montanha”, 
disseram. Outra rua por onde passamos também 
foi a rua do “México”os munícipes denominaram-
na assim porque na zona residia um provecto com 
o mesmo nome. “O nome foi atribuído após a 
morte dele”, realçou um dos moradores. Tal como 
as outras ruas aqui destacadas, na rua do México 
também denota-se a falta de saneamento básico, 
mas em termos de água os moradores dizem não 
terem do que reclamar.  
Na mesma encontramos um campo de 
basquetebol improvisado com uma tabela se rede 
que serve para o enganche da bola.  
Encontramos ainda no local, mas isto já na parte 
baixa um Centro Infantil denominado “Auto 
Avaliação”o único por sinal da área que tem 
disponível nos seus serviços, aulas de natação a 
partir dos doze meses, seguro de saúde, vigilância 
electrónica, sala devidamente equipadas com 
variados brinquedos entre outros. 


