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No ramo da indústria ligeira e alimentar
destacam-se várias empresas importantes
para o país, no caso concreto a Nova
Cimangola, Cimianto, Induve, Cerâmica
Vidrul e Prefal. João Filipe, disse que na
barra do Bengo, é um local aprazível de
grande beleza com praias fluviais e
marítimas. Tem a primeira igreja Católica
o santuário do santo António; o bairro do
Kifangondo é o monumento onde se travou
a batalha decisivo para que a 11 de
novembro de 1975 Angola se tornasse um
país independente, sendo, também local de
referência e de consumo turístico.

invasão às cadeias de São Paulo, atitude
que entusiasmou os angolanos a lutarem
pela sua libertação do jugo colonial. Este
local, sita no bairro da pedreira e está a ser
preparado para a construção de residências
dos antigos combatentes e respectivo
monumento.Origem do nome Cacuaco,
etimologicamente, o nome de "Cacuaco"
ainda não tem explicações consensuais. As
opiniões divergem-se, Há quem diga, que o
nome vem de "LUKUAKU" expressão da
língua nacional Kimbundo que em
português significa Maozinha; outros
defendem o contrário, disse.

Uma nova centralidade foi construída a sul
de Cacuaco, proporcionando centenas de
novas habitações condignas para a
população. Cacuaco é um município
marcado por muitos acontecimentos,
porquanto foi nesta parcela do território de
Angola que a 2 de Fevereiro de 1961, os
bravos heróis se concentraram para a

Por sua vez, Roldam Ferreira, disse que o
Cacuaco monograficamente é uma região
da província de Luanda que dista
aproximadamente a 18 quilómetros do
centro da sede provincial com uma estrada
que fica na via expressa de Luanda para o
norte, fazendo fronteira a norte e a leste
com a província do Bengo, a sul com o
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município de Viana e, a oeste com o
oceano atlântico.
É atravessado de norte a sul pelo rio Bengo
e beneficia do sistema de distribuição de
água a partir de centro de candelabro
instalado no bairro Kifangondo. Tem uma
superfície territorial de 3335 km2,
repartidos por três (3) comunas: kicolo,
sede, funda, com uma densidade
populacional de cerca de 1000.000 de
habitantes.
Administrativamente a comuna sede de
Cacuaco está dividida em 14 bairros que
são: bairro vila sede, bairro sede
hotanganga,
cerâmica,
embondeiros
salinas, 4 de Fevereiro, 17 Setembro,
vidrul, kifangondo, barra do bengo,
pescadores, belo monte, pedreira, chapas,
disse.
Ainda aquele historiador disse que
Cacuaco é historicamente uma das
comunidades mais antigas da província de
Luanda, ascendeu à categoria de vila no dia
23 de Junho de 1936, período em que foi
instalada a administração, segundo dados
fornecidos
por algumas
entidades
tradicionais locais.
A primeiro edição das festas populares de
cacuaco aconteceu há 4 anos depois, isto
em 1940. Antes da sua ascensão a categoria
de vila, a localidade de Cacuaco pertencia
ao conselho de Viana.
Este feito foi alcançado graças ao empenho
da comunidade e da igreja Católica que, na
altura, manifestava vontade férrea para a
consumação deste desiderato.

Disse ainda que António Moreira, foi o
primeiro catequista professor, reconhecido
na circunscrição e diferenciado no seio da
comunidade pela sua peculiaridade
intelectual, porque era o único que sabia ler
e escrever; habilidades adquiridas com a
própria igreja Católica.
A tradução do pensamento da então
administração com a comunidade de
Cacuaco era imperiosa e logo carecia de
recurso humano com capacidade com
unitiva de transmitir algumas directrizes
necessárias.
António Moreira, era o favorito e volvido
anos depois, a comunidade em gesto de
agradecimento do seu empenho, neste
processo, decidiu atribuir-lhe o cargo de
soba.
Assim é conhecido na história de cacuaco
como primeiro soba. O mesmo faleceu a 29
Setembro de 1999, e é lembrado com um
busto implantado no largo com o seu
nome, localizada junto ao mercado
municipal, no domínio politico, também o
município de Cacuaco é uma referência por
ter sido a área onde foram travados
escarnecidos combates na véspera da
independência do nosso país a 11 de
novembro de 1975,e, em homenagem ao
acontecimento foi erguido o monumento
na localidade do Kifangondo; entidades
administrativas actualmente, dirigem, e
estão sob direcção de Rosa Janota Dias dos
Santos, dois adjuntos Daniel David
Kubanza para o sector técnico e Maria
Freire para o sector social. E, por outro
lado; significado de nome da comuna
Kicolo
nome
original
cuikolo
circunscrição. I.C.
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