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O bairro Malangino, um dos mais 
marginalizados de Luanda, vive sérios 
problemas, desde a falia de saneamento 
básico, criminalidade, délíce nos serviços 
de saúde e educação, desemprego e 
prostituição, sendo o comércio informal a 
principal ocupação e fonte de  
rendimentos dos moradores da zona, 
uma boa pane dos quais exerce a sua 
actividade no mercado dos Correios 
ou mesmo nas inúmeras praças e 
pracinhas existentes nas esquinas, como 
a pracinha do Lumbondo A população 
daquele bairro reclama por falta de água 
potável, energia eléctrica, hospital 
público, escolas, unidade policial e ruas 
em condições. vivendo momentos 
de desespero durante a época chuvosa, 
tudo porque as autoridades locais não 
repararam, ao contrário do prometido, a 
vala do Catintom que por aquela 
circunscrição. Também estão 
preocupados com o desemprego 
e a delinquência na zona. Situado no 
município do Kilamba Kiaxí, em Luanda, 
mais concretamente entre 
o mercado dos Correios e o bairro 
Cassequel do Buraco, o bairro Malangino 
vive sérios problemas, por falta de 
tudo e pelo alto nível de delinquência e 
prostituição. Enquanto os moradores, na 
sua maioria desempregados. Vivem de 
pequenos biscates ou fazem negócios de 
roo, os senegaleses estão a  esenvolver-
se com as suas cantinas na zona. 
Manuel José. morador do bairro desde 
1970. conta que “a situação melhorou um 
pouco”. apesar de continua a haver 
muitos problemas e alerta para o facto de 
haver muita água parada nas ruas. “mas 
não existe água potável nas casas dos 
populares. Há canalização de água 
potável nos tanques. mas as  
analizações são privadas. Algumas 

pessoas que têm condições financeira 
entenderam fazer esse projecto para 
ajudar a população do bairro. Vendem 
o bidão de 20 litros a 50 kwanzas”. 
José referiu que o sacrifício da  
população é grande. Os jovens não têm 
como ocupar os tempos livres. o campo 
de futebol que existia já foi vendido e os 
jovens divertem- se bebendo  
regularmente todos os dias muitas doses 
de álcool dando uns chutes de bola de 
quando em vez na rua já que não há 
melhor recinto para a prática de 
qualquer desporto. Dona Maria Luísa 
Francisco, vendedora, está descontente 
com a situação dos ditos fiscais e critica 
a sua conduta: “os fiscais que aparecem 
dentro e fora do mercado, são grandes e 
metem medo, mas alguns não 
sabem falar bem o português, quando 
apanham as senhoras distraídas. levam 
as mercadorias ou simplesmente 
deitam fora o seu negócio. Não podemos 
deixar de vender, porque é aqui que 
tiramos alguma coisa para sustentar as 
nossas famílias”.O Continente apurou 
que as pessoas vivem como podem 
e não como gostariam de viver. Não 
querem muita coisa, apenas o suficiente 
para viver com dignidade. A luta pela 
sobrevivência caracteriza o dia-a-dia dos 
populares que logo pela manhã partem 
em busca do pão. Nagrelha e Nagrelha 
Senior (fãs do Nagrelha dos Lambas), 
são dois jovens que não estudam nem 
trabalham. Dizem que não têm ninguém 
para apoiá-los. Vivem de biscates. São 
lotadores (termo atribuído aos 
que procuram ou chamam clientes para 
preencherem os lugares vagos nas 
viaturas de marca “Hiacé”, que 
prestam serviço de táxi, vulgo 
“candongueiros”). Antes da viatura partir 
dão-lhes alguma gorjeta: 50 a 100 
Kwanzas. Moradores temem chuva 
Os residentes estão receosos, em 
consequência da não reabimação da 
vala do Catinton, temendo a repetição 
de dramas enfrentados no passado, 
sobretudo quando as 



chuvas caem com maior intensidade na 
capital do país. Desde as inundações 
que. regra geral. Deixam as ruas 
intransitáveis, os populares receiam 
enfrentar dificuldades de acesso a água 
potável. Os moradores dizem que 
as dificuldades vão mais além e 
queixam-se de problemas com os 
transportes. Porquanto basta chover para 
que. no bairro nenhum carro ou 
motorizada circule. Actualmente. as 
viaturas e motorizadas já vão ao bairro 
Malangino. Desde o mês de Outubro do 
ano em curso a ponte da vala do 
Catinton, na rua do Balumuca. que 
liga o Malangino ao Cassequel do 
Buraco, foi levada pela chuva. No local 
foi posta uma ponte de madeira 
por Man-Lilas. agente de Trânsito. Que 
encontrou uma forma de angariar alguns 
valores para o seu bolso. Colocou no 
local uns jovens que cobram aos Que por 
lá passam. Quando há chuva, cobra 
entre 1 00 a 300 Kwanzas. Quando não 
há chuva, cobra de 50 a 1 00 
Kwanzas. Quem não paga não pode 
transitar para o outro lado. Também no 
limite com o- Golfe a situação 
éamesma. Quando não chove, dizem os 
moradores, é um alívio. “Por exemplo, se 
não chover, conseguimos transitar de 
um lado para o outro”, o Que não é 
possível quando a chuva cai. “O bairro 
torna-se uma autêntica logoa, 
principalmente, quando a vala do 
Catinton enche. As águas entram até nas 
residências”, revelaram. As 
preocupações da população encontram 
eco nos apelos das autoridades 
tradicionais da área Que estão solidários 
os seus problemas e salientam ausência 
de uma ponte para fazer a travessia 
entre os sectores. Recentemente, 
os responsáveis da comissão de 
moradores reuniram-se com as 
autoridades locais e receberam destas a 
garantia de Que a ponte seria reerguida. 
Porém, passou o tempo a vala do 
Catinton apresenta-se agora, com as 
chuvas, 

como um precipício que separa dois 
bairros e dois municípios, 
Kilamba Kiaxi e Maianga, que já 
estiveram ligados pela ponte. 
. As últimas chuvas que se abateram em 
Luanda desalojaram centenas de 
pessoas no bairro a que nos referimos. 
Saúde enferma São tantos os 
problemas que assolam o bairro 
Malangino, uns maiores que outros, que 
se torna quase impossível 
distinguir os principais. Contudo, quando 
a própria saúde está enferma, então tudo 
vai mal. O acesso aos cuidados básicos 
de saúde é muito difícil. No bairro, 
apenas um Centro de Saúde privado 
ajuda os residentes, sobretudo por 
funcionar 24 sobre 24 horas, mesmo sem 
dispor de energia da rede. É servido por 
um gerador e está razoavelmente 
equipado. Dispõe de uma farmácia, 
um laboratório para análises clínicas, 
salas de observação separadas, 
masculina e feminina, e uma enfermaria. 
A titularidade do Centro é da Igreja 
Católica de São João Cal abria, que tem 
feito um excelente trabalho de 
apoio às comunidades. Esse é o único 
Centro de Saúde que o bairro tem. 
I Quando se trata de uma doença difícil, 
transferem o paciente para o Hospital da 
Divina Providência, também da Igreja 
Católica. Quando este Centro não 
suporta a demanda, os Luz e água 
inexistentes A falta de energia da rede 
geral, é outro problema que 
aflige a população. O bairro tem um 
poste de transforma ção (PT) privado, 
que não fornece electricidade a todas 
as pessoas que ali vivem. A resolução 
deste problema passa pelo aumento de 
mais postes de transformação. 
O projecto “água para todos” fez a 
construção de lavandarias e alguns 
chafarizes que s6 jorraram o precioso 
líquido na semana em que foi naugurado. 
O problema é que isso data de há três 
anos. De lá para cá, já não corre 
água nas torneiras. “Só temos um 
chafariz. O bairro é maioritariamente 



abastecido por cisternas que enchem os 
tanques para que os respectivos 
proprietários revendam o precioso 
líquido, um bidão de 20 litros custa 50 
kwanzas”, afirmam os moradores. 
O soba Samuel local lamenta e afirma 
que “temos graves problemas”. Queixa-
se do mau funcionamento do Governo 
Provincial de Luanda, em particular da 
Administração Municipal do Kilamba 
Kiaxi. “A água potável que consumimos 
provém de umas canalizações 
nos tanques de alguns moradores e eles, 
por sua vez, fazem a venda do líquido. 
Mesmo assim, nem sempre tem água. 
Há vezes que. ficamos uma semana ou 
duas sem água. Para abastecer os 
tanques faz-se muita ginástica, 
porque os camiões não conseguem 
atravessar esta vala por falta de ponte na 
vala do Catintom”. Até agora, avança o 
soba, “não temos uma resposta dos 
responsáveis da comissão dos 
moradores acerca do fornecimento 
de energia ao bairro. Foi montado um 
novo PT que ainda não foi inaugurado e 
nada nos dizem sobre o seu 
funcionamento, sobre a água nem se 
fala”, desabafou. Um morador reforça a 
posição do líder tradicional, reafirmando 
que, como alternativa, os moradores 
adquiriram geradores, com todos os 
inconvenientes que o uso de tais 
aparelhos implica: “provocam muito 
barulho, todas as noites” 


