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Embora haja uma série de trabalhos em prol da recuperação 
dos passeios na cidade de Luanda, ainda é 
possível constatar empresas e moradores que estão 
mais importados com os seus objectivos do que o bemestar 
da sociedade em gera}. 
E notável em quase toda a capital passeios em ruínas, 
bem como buracos que se tornaram em grandes 
armadilhas nocturnas. 
Vários passeios são utilizados como local para depósito 
de lixo, para venda de alimentos ou electrodomésticos e 
parque de estacionamento de viaturas. 
O Factual ouviu alguns transeuntes que se mostraram 
aborrecidos com a actual situação dos passeios. 
O jovem Feliciano Andrade falou ser complicado, pois 
são visíveis buracos, lixos, sucatas, geradores e outros 
objectos que de certa forma impedem a circulação das 
pessoas pelos passeios, local apropriado para pedestres. 
"Quanto à deterioração, tem muito a ver com as 
empresas que escavam e os moradores", sustentou. 
"Estas empresas e os moradores encontram os passeios 
em boas condições, chegam e escavam e quando 
terminam os trabalhos não os deixam conforme 
encontraram. Põem um pouco de cimento e mais nada. 
Com o passar do tempo o passeio deteriora-se", realçou 
Feliciano Andrade. 
A fraca fiscalização por parte do Governo provincial 
em muitas obras que são levadas a cabo na via publica 
tem de certa forma contribuído para a situação. 
De realçar ainda a existência mesmo no coração da 
cidade de Luanda de muitos passeios feitos à base de 
betão armado, o que tira a estética da urbe. 
Dona Joana Machado, moradora do bairro Alvalade, 
afirmou que antes andar na cidade de Luanda era uma 
beleza, com as calçadas todas limpas e se houvesse 
buraco não era tanto como agora e nem um carro 
estacionava no passeio. 
"Não sei se é por causa do grande excesso de viaturas, 
mas a verdade hoje é que passamos por uma avenida e 
nos deparamos com chão bruto e carros estacionados 
nos passeios, o que ofusca a imagem da cidade", 
desabafou dona Joana Machado. 


