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Em conolEoes
normais, sem as

bs Fdmeiras horas da manha, se deslocam
para o ccntro dc Luanda que, no essencial/
consiiiui a fonic do seu ganha p5o, mas fornos
alcrtados quc cra muito perigoso circular nas
r!as do bairro muiio cedo.
Como altemativq ao nascetrdo sol do dia l4
dc Maio, fizeno{os i eslrada em direceeo
i zona lcsie de Luanda, concretamenie no
Zango, municipio de Viana/ ondc coniinua a
ser realojada a populaeao que vive cm;rcas
de dsco nouiros porlios da cidade.
Do ccntro da cidade para o nosso clestino/ e
recorrendo-se:r via express4 o transito faz-se
com fluidez, algumas vezes ameaeado pclas
paragens bruscas dos cami6es conduzidos
por chineses, espalhados por diversas obras,
piLblicas e privadas, transportando mateial
de construqeo, como bdtas que is vczcs !c
libertam e causam fissuras nos vidros dos
auton6veis de mcnor aliura.
Meia hora foi o rempo suficiente para

chcgafmos ao clestino, sem sobrcssaltos.
Ai chegados, encontfamos uma populaqao
clescontente quc nos descreve o calvSfio quc t
fazer o seniido invcrso, ou seja, sair do Zango
para a cidadc iquela hora, princiPalmenie
passando pela avenida Deolinda Rodrigues, a
famosa esiiada de Catete.
O rel6giomarcava 6M0.Ao percoffer as aridrias
do banrq deparamo-nos com as paragens de
t:lxj abarrctada! de gontc., cnhe estudantes e
trabalhadores, que iLrtava para obteruma vaga
em cacta cafo que ali parava.
"Estou aqui hl uns 30 ninuios e n;o hi iilxi,
i.Jelizmente os que aparec.m esiao a cobrar 200
kwaMas ati A Vila", contaMtuiode Carvalho,
morador do Zango ll e trabalhador do Porto
de Luanda. De acordo com a fonte, o seu
hajecio de casa i Baixa de Luand4 em dias sem
congcsiionamento, dura no nlfiimo uma hora.
Em condiebes normais, prossegue M;irio, sem
as corddas curtas que os taxistas fazem, "gasto
diariamentc 500 kwarzas/ mas quando surgen
situaqOas como esta o valor estica para 1 000
ou mesmo I 500 pafa a viagem dc ida e volta",
rcvelou o morador, cujos gastos mensais em
hansporte, consid€rando os 22 dias dteis

notso plano inicialcra
plrmoitar ro ZanSo pafa, a
partir das primeiras horas do
dia seguinte, acompanhar a
trajecidria dos noradorcs quo,

mesmo 1 500 para
a viagem de ida
e vo1ta", revela o
morador, Miirio
de Carvalhq cujos

corridas curtas que
os taxistas fazem,
"gasto diariamente
500 kwanzat mas
quando surgem
situag6es como
esta o valor estica
para 1 000 ou

gastos mensais
em trarsporte,
considerando os
22 dias riteis de
trabalhg est6o
estimados em cetca
de 33 mil kwanzas,
mais do que a
metade do seu
ordenado fixado
em 60 mil kwanzas.
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Ruas sem asfalto,
esburacadas
e com agua
estagnada, 6
tamb6m outro
ceniirio que se
pode vislumbrar
no Zango I, onde
foram alojadas
mais de 300
famflias das mais

Qucrtionada obrc a oxist6ncia de alios nrdices
dc del inquoncia naquela zona, a m nicipe
garanie que os malfeitores actuan mais
no Zango 11, entreianto, o Zango I carccc
dc erergia cl6ctrica que 6 distribuida sob o
regime de dias alternativos.

Moradores entregues d rua 50 e
O pLojecto derequalificaeao do Zango iovo
i cio om Julho dc 2002 c constam do mesmo a
construqeo de hospitais, ireas para com6rcio,
laze4 desporio, escolas, creches, mercados,
ceniros comerciais, 6reas de scNiqos dc
administrasao, bancos, esquadras policiais,
hot6is, sistcmas de telecomunicae6es e postos
d€ combustiveis, mas na prdtica vedJica-s€
um des!'io enire aquilo que foi pmjeciado e o
que estS implemeniado.
Assim, v;rias sao as inquietaedes da
populaeao que nele vive, dentre as quais a
dificuldade de se deslo.arampara o ceniro
da cidade, onde esiao .oncenirados todos os
serviqos administraiivos e onde trabalha a
maioria dos moradores. A esta insuficiencia
juntam se os problemas constantes de cortes
de 1uz e dgua.

de mil desalojadas
na sequ€ncia
das calemas e
incOndios que
assolaram a Ilha
de Luanda em
2008. Os outros
moradores,
segundo
revelaram, sdo
provenientes
das fal6cias da
Boavist4 no
municipio do
Sambizanga.

de trabalho, cstao estimados cn ccrca dc 33
nil kwanzar mais do que a mctadc do scu
ordcDacto fixado em 60 mil kwanzas.
A fonte sublinha quc quando hd mliio
engarrafancnto na zona cla Estalagcm c do
Grafanil, consideraclos os pontos criticos do
trAnsib na av€nida Deolhda Rodrigues, o
valor gasto em tdxi pode subir ainda mais.
"A primeira vez quc icnteiapanhar o comboic
fui assaltado no carro que se fazia passar pol
idxi para a Vila de Viana, ondc fica situada a
estaqio. Desd€ aquela daia prefi.o gastar um
pouco mais, levantando-me relativamenie
mais tarde, do que p6. a minha vida em isco
para apannar o comboio clue parte muito
muiio cedo", esclar€ce Mrio dc Carvalho.
Por sua vez, Alzira Vaz irabalha num centro
comercial na ceniralidade do Kilamba e,
apesar da proximidade enhe o local de
trabalho e a sua casa, iambam tem problemas
de i6xi. "Os taxistas fazem linhas curtas, pelo
que para apanhar um iixi difecto tenlm que
acorclar muiio cedo, mais ou menos es 5 ou
6 horas da manha", conta, acrcscentando
que em mds alturas, os seus cncargos didrios
ficam perto de 2 000 ks'anzas.
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,,VIANA ESTA A SOFRER UMA PRESSAO DEMOGRAFICA"

O admir stradof mLnic pdl ie Viana, Zeca l\'loreno, teconhece, em por aidad:os proven entes de oLrtfa5 provinc as llLre adqulrem molos

eft fevisLa concedida a [conomia 8]\4€rcado, v.  teleJone, d exisLafaia nesma n:o esLafdo habl i t .dos, dedicam 5e :  .ct iv dade de moto

de Lrm e evado iid ce ie de nqLrefcia e de ac dentes de motorizaias l:x sem o u9o d€ pfot€c-cao provocardu n( Llentes fala s

no bairro do lanlo Sobre este asslnLo, Z€ca A,lorel 0 gararle qLle d ll recqao Provinc aJ

0 lovefnante esclafece! ! !e a deinqu€fca n:o 6 .pefas Lrm da Vlaqio e Tr: fsLold foi  ch.m.da a Lomar meddas e Lem feto

probJema do Z.fgo, mas s m de todo o mun cipio,  gendo que e5ta [ampdnhds de 5ensibi  zdlao para acabaf com esLe ma .

si tuaq.o resula do crescimefto d€mo!f ; fco aceftuido !ue o Q!anto: feaoha (e residLlos sd dos, o respons6ve diz s€r uma

mLri cipio lem fell stado nos Li timos tres anos, tornando-se rlma queslao da respongabi dade da Et SAL.

espdcie de alberlafa dos povos que vivam em zofas ie r isco io "As operadoras aeqam roptLrfa nos eqLripamenLos ae l l r l rpeza e

centfo da cidaae.

nffaclofes", gafante o adfi n sLfador.

o a5 si tualocs ,nFr n cs !5 5J1 r r \  dadl5 r ls I  l  \ l  e cue

leca i!,1ofeno avanca que dos ce(a de 6 mil'tdes de hab tantes qLre lere a recolha de llxo fas 6reas padfon zadas e d e a que contrala os

se estima vvefem em Llanda, f iras de 2 mlhoes encontram-se opefadofe{' ,  exp ca
em Viana "lsto tem provocado uma press:o demogr6lka mLrito ld no qLre diz fespe lo a enef!a € dglra,0 govefiaite alega que e
g rande ,masoComandoN lL lnc ipadeVanadaPok iaNaco ia jd  fespongab i l i dade  da  EDEL e  (a  EPAL ,  mas  l a ran le  q le  es lao  em c !60

tomou med ias no reit do de redobfar os eslofcog para combalef os pfoiectog, taflo ao ilve de Viana como do pals, qL-re vao aiLldar a
melhofaf a d stfbu(ao destes dolg bens e a evlafemJe as constanLes

A Ionleacfesce qL]eosac dentesdev aC6osaoprovocados, sobret!do, inteff!p(aes

Ruas sem asfalio, esburacadas e com 6gua
estagnada,6 iambdm outro cen.irio que se
podc vislumbrar no ZanSo l, onde foram
alojadas mais dc 300 familias das ais de
nrjl desalojadas na sequ€ncia das calcnras e
inc€ndios que assolaram a llha de Luanda
em 2008. Os outros moradores, segundo
revelaram, sao provenienies das fal6cias da
Boavista, no nunicipio do Sambizanga.
Domingas Manuel, noradora no bairro
h6 seic meses, vare o espaqo frcntal da
casa enquanto l1os revela clue a mesma foi
comprada dc um cx-desalojado que entende!'
vendc-la para comprar uma moradia no
centro da cidade devido as dificuldades com
que se deparava para deslocar-se para o
serviqo e levar os filhos e escola.
A municipe conta iamb6m que no Zango I o
saneamento b6sico 6 precdrb: "como podem
v-"r, ja nao resia beleza nenhuma", lamenia,
indicando para um amontoado de lixo, junto
de um charco,;beira da rua.
Arecolha de residuos s6lidos naquela zona
est, a cargo da empresa SCO, de acordo com
o qua apuramos naAdministrae5o Municipal
deVan4 mas est4 pelo que constataimog nao
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O ZangoII6
circundado
por casotas de
papeldo, onde

em condig6es
impr6prias,
aguardando
h5 3 anos pelo
realojamento
definitivo.

residem pessoas

tem prestado o selrservico adequadamenic
A Economia & Mercado deslocou-se a esta
empresa, mas Mo teve sucesso nos contactos
dcvido a aus€ncia do seu dircctor dc
operadores, cujo terminal telef6nico tamb6m
esteve desligado.

Proibido andat sozinho
Depois de percorrcnnos o cenirio
desarrumado do Zango I, piorado pelo
mercado paralelo aiinstalado, rumrmos para
o Zango IL nas a caminho fomos paractos
pola pahulha da Policia de Inierveneao
R6pida, que cautelosamenie inspecionou
o carro e os seus ocuPantes. Nao havendo
nenhuma hhaceao, seguimos viagen.
Esia situaeAo 6 de sublinhar porque nesta
repartiEao do Zango o lndice de delinqu€ncia
6 elevado e a policia foi obrigada a redobrar a

Nesie bairro, estima-se existirem ceica cte
i s mil casas. os moradoret que sonhavam
com uma vida melhoi, debatem se com uma
dura realidade, facto que obrigou alguns a
abandonar as casas. Segundo revelaram, os
delinquenies assaltam as pessoas qu€ andam
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sozi rh.s no pcrio.lo dfs 5 :rs 6 hofas d.
m.rn l t l  e  d.s  l i l  is  20 hor .s .
I tosd Afofso rcvc la quc n c l f l i r lq( ( r r1. i .  tonrct r r

PrcPorqocs a laD!rntcs 1 l
nroradorcs d. rs  tendas c dnsot .s  dc pnpf l io  dc
d.rrenr cobe u.l aos nralioitrrcs.
"Conro pode vcr aqLri as ruas sio direct.rs e os
bandidos rlirr tanr onLlc so esconder. Sempre

!LrL'ass.iliam alguanr, el-as fogerl] p.rra ns
iondas porrtlrc ndltuela conlusio Dinguan os

A nlnr;cipe .tcrescc tantranr qlrc cleviclo a €sta
situaqao o scumari.lo foiobrigado a foLmar un
gfupo com outrosviTlnros que tratralhaDr na
cid.dcpara se levnntarem i mesna hora, irs,1
cla maf hti, pafa irem ti$alhar Nioobst.rle
a esta situaeao, sentillsc obrigada a opt.rr por
tcro fiho a vivcr noCassequel, demodo a
eviia. si tuaqiies piores F .tue estc j'i rD .tia kri
agrccl icl o ltr anclo s.[a da lsco]a Polit6cn ici A lcl.l
La]a, ondc ifcqucnta a l{1.'clnsse.
EntE'tdrto, alan da dclinquencla que tomou
conta do trairro, regista se tarnLl6m un elcvado
nrd lce de acid entes c1€ moto tt\i
De r€nlqar que este b.i o 6 cjrcuDd.do pof
casotas d€ papelao, ondcnsidem pessoasem
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Dos cerca de
6 milh6es de
habitantes que se
estima viverem
em Luanda, mais
de 2 milhoes
encontram-se em
Viana.

cofliroes impripri.rr rgunrrl.rldo ri 3 anos
pclo renloi.rmoito defirlliivo. As li.f rrc.s poclt n
scf i.cilnen ie citrscrvrdrs, sobrthr.lo fn longn
l i fha quo sopara o Zan8o I Ido Ic  no In. to oposn)
dr  est rndn quc \ ,a in aalunrbrJ.
Esscs Dlor'.rdofc's prolocir"m o srrgimento
dc una pr.iqa a Lrc.n n du estrtidi que, eni
sinl iinL'o, taillrLh d pm.rgen cie t;xis,
cok)cando as sMs v as cDl risco inirtric.
"Vivef noZan8oa sor guonilhoib. O Covcrno
acha que sdd.rr'.nsa 6 o suticienie. Vanios conrer
c cstndar nas pdre.les.la casa?", quesijonn-se
ldgaf Sanjdra acrcsccntando qrc ffio hi no
bain o in l iacstrutur .s  dc.poio. ros nu?dor.s .
I)epois do ZangoII scgunnos par. o III, ondc
os moracl ofes 1 zefn m porcas quelxnr eas
obras sociais ainda estso crr .urso, havendo
alguDras casas dcsocupa.las c outras a sc'rtm
tfa nsfornlrdas pelos o.upanLes, no ambito do
prognma cla autoconstrlre,o ctiligida.
Inicialmcntc cftara.ta como uma solucso
pafa os prutrlcDrs enhentados nos bai os
anteriorcs, a vcrdadc 6 quc nalguDs casos, con a
t ransferenciataf ; roZan8o,asdl f icu ldadesdos
noradores aumentaram, tornando'nais dificil a
sua luta por um minino de qudlidade de vida. t
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