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Centro Infantil Comunitário do Cazenga já funciona 

Jornal de Angola 

09 De Fevereiro 2014  

 

 
O Centro Infantil Comunitário do 

Distrito Urbano do Cazenga funciona 

finalmente, depois de muitos anos 

fechado, devido à Invasão por parte de 

moradores que se apoderaram do espaço 

e transformaram em residência.  

Construído na década de oitenta com 

cinco salas, o Centro Infantil 

Comunitário do Cazenga abriu as portas 

há três meses com apenas duas salas. 

Das outras três, duas ainda continuam 

ocupadas por famílias e noutra funciona 

o Balcão Único do Empreendedor 

(BUE).  

A verdade é que as salas ocupadas 

fazem falta. Com apenas duas a 

funcionar, a gestão do centro infantil é 

feita com apertos e com muitas 

dificuldades. As que funcionam servem 

ao mesmo tempo de salas de 

actividades, refeitório e berçários. As 

crianças precisam de mais espaço.  

O outro lado da história, as famílias que 

ocuparam as salas do centro e que 

aguardam realojamento há muitos anos.  

Numa das salas ocupadas residem cinco 

famílias. E o conforto não é dos 

melhores, agravado por infiltrações 

sempre que chove.  

Domingas António é chefe de família e 

vive há cerca de 20 anos com os filhos e 

netos naquilo que chama de "residência 

adaptada".  

A idosa disse que já recebeu muitas 

promessas de realojamento e até hoje 

nenhuma se realizou. N a mesma 

condição está Antónia Gaspar, uma 

anciã que veio parar em Luanda em 

busca de segurança na época em que o 

país estava em guerra. O Centro Infantil 

Comunitário do Cazenga funciona de 

segunda a sexta-feira e tem capacidade 

para receber 200 crianças de um aos 

cinco anos.  

Mas devido ao espaço reduzido, está 

com apenas 150 crianças. A sua  

abertura depois de um longo período de 

encerramento veio, de certo modo, 

facilitar a vida de muitas mães que 

trabalham distante do bairro.  
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Ao contrário do Centro Infantil 

Comunitário do Cazenga, o Centro 

Infantil Nelito Soares, no bairro do 

Rangel, funciona desde a sua 

inauguração e apresenta, sem dúvidas, 

melhores condições de trabalho, com 

um parque infantil. As cinco salas estão 

todas disponíveis e ao serviço das 

crianças do Rangel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


