
 

 

 

Administrador do Cazenga com fraca simpatia dos munícipes 
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Higino Carneiro voltou a prometer nesta terça-feira, 1, novas mexidas nos próximos 

dias nas direcções das administrações municipais e não só.  

 

 

O administrador do Cazenga, Victor Nataniel 

Narciso, há muito perdeu a simpatia dos seus 

munícipes, razão pela qual os mesmos 

prognosticam caso o governador de Luanda, 

Higino Carneiro venha exonerar o mesmo, 

não deixará saudade alguma visto que de 

acordo com os habitantes daquela localidade, 

o seu consulado tem sido marcado por uma 

gestão danosa.  

N a semana passada, o governador de 

Luanda, Higino Carneiro procedeu a 

exoneração de seis elementos do Governo 

Provincial de Luanda, entre eles quatro 

administradores:  

Manuel Caterça, administrador de Viana, 

Filipe Barros Espanhol, administrador de 

Belas, Domingos Assis Fortes, administrador 

da Quiçama e Mara Baptista Kioza, 

administradora do distrito urbano do 

Sambizanga.  

Higino Carneiro voltou a prometer nesta 

terça-feira, 1, novas mexidas nos próximos 

dias nas direcções das administrações 

municipais e não só.  

Pelo que algumas vozes acreditam que 

provavelmente o administrador do Cazenga 

deverá ser um dos escolhidos, uma vez que 

nos últimos tempos os munícipes vêem 

pedindo a sua exoneração.  

Tany Narciso foi indicado no cargo de 

administrador do Cazenga em finais de 2007, 

altura em que Job Castelo Capapinha era o 



governador da Província de Luanda. Por ele 

terão passado cinco governadores e 

sobreviveu a todas intempéries que iam 

sendo movidas por cada inquilino do Palácio 

da Mutamba nas principais estruturas do 

governo de Luanda. Isso suscitava certa 

curiosidade aos munícipes que tentavam 

entender as razões que mantinham o aludido 

administrador no posto. Não é para menos 

que o consideram como sendo um indivíduo 

muito esperto, pois, sempre soube 

"embrulhar" os seus superiores hierárquicos 

quando estes propõem, deslocar-se ao 

município em visita de campo.  

O exemplo mais recente aconteceu aquando 

da visita do governador Higino Carneiro a 

aquela municipalidade, o administrador não 

mais fez senão tapar os olhos do governador. 

Segundo informações posta a circular nas 

redes sociais, dois dias antes da visita do 

dirigente, o administrador meteu a sua 

equipa técnica no terreno para dar uma outra 

imagem ao município, sobretudo nas ruas 

onde iria passar a comitiva do governador. 

Em tempo recorde o lixo desapareceu no 

Cazenga em menos de 48 horas.  

Também alguns anos atrás quando o 

Presidente da República José Eduardo dos 

Santos efectuou, em duas ocasiões, visitas de 

constatação ao andamento das obras das 

principais vias de acesso do município, Tany 

Narciso bisou as mesmas manobras.  

E, como se não bastasse, inclusive mandou 

retirar os quebra-molas existentes ao longo 

da rua dos Comandos para acomodar o chefe, 

no momento em que iria passar no local.  

Os munícipes têm vindo a lamentar pelo de o 

Cazenga enfrentar problemas graves de 

recolha de lixo distribuição de energia e água, 

saneamento básico, limpeza e segurança, mas 

que o administrador pouco ou mesmo nada 

tem feito para minimizar a situação.  

Por exemplo, no bairro 11 de Novembro, 

concretamente nas zonas da Mabor, na Sonef 

e imediações do mercado dos Kwanzas, os 

moradores queixam-se da falta de água para 

consumo. Desde que foram colocados 

contadores nas casas há mais de três anos, 

até agora o precioso líquido não jorra nas 

torneiras.  

É também ponto assente as construções 

anárquicas de armazéns um pouco por todo o 

município, com maior incidência na zona do 

Hoji-ya-Henda cuja autorização é da própria 

administração municipal.  

Uma questão simples é que estes 

estabelecimentos comerciais depois de 

entrarem em funcionamento pagam uma taxa 

mensal a administração municipal, não se 

sabendo exactamente o destino que é dado 

aos referidos valores.

  

 

 

 


