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Até à interrupção a empreiteira "Casa Kebo", portuguesa, 
Já tinha feito escavações nas ruas, terraplenado 
Algumas e reparado esgotos. 
Porém, o administrador comunal da Terra Nova fez 
Saber que a empreiteira suspendeu durante algum tempo 
Os trabalhos para concluir as obras no bairro do 
Marçal onde seriam utilizadas máquinas, como pás 
Carregadoras, cilindros de compactação do solo e 
Tractores niveladores, mostrando assim as debilidades 
Da empreite ira "Casa Kebo". 
O Factual constatou que as ruas onde estavam a ser 
Realizadas as obras encontram-se degradadas devido à 
Acumulação de águas paradas provenientes dos esgotos 
E fossas. 
Igualmente moradores deitam águas residuais na rua, 
Facto que piora a situação das vias. Paulo Sousa, 
Morador da Terra Nova, afirmou que "essas obras 
Estão paradas há mais de três meses. A empreiteira 
"Casa Kebo" é que estava encarregada das obras mas 
De repente parou sem nenhuma explicação. Antes as 
Ruas estavam normais mas essas escavações e a 
Imaturidade de alguns vizinhos pioraram a situação, 
Pelo que se torna difícil andar de carro pelo bairro 
Devido às condições lastimáveis em que se encontram". 
Bernardo Santos, também morador da Terra Nova, fez 
Saber que "antes das eleições os trabalhos corriam a 
Bom ritimo mas depois as obras foram interrompidas 
Não só aqui mas em todo Rangel. As ruas encontram-se 
Piores do que estavam, e se chover ainda nos próximos 
Dias nós nem conseguiremos sair de casa, muito menos 
De carro". 
As condições de tráfego nas ruas como Ribatejo, 
Alentejo e Minho estão dificultados devido à quantidade 
De buracos existentes. 
Osvaldo Miguel, motorista frisou que "algumas ruas 
Como o Alentejo foram pavimentadas mas a não conclusão 
Das obras e o depósito das águas residuais na via 
Provocaram a sua degradação, o que dificulta bastante a 
Circulação das viaturas podendo ainda ser danificadas 
Devido aos buracos". 
Os moradores do bairro da Terra Nova, propriamente 
Das ruas do Alentejo, de Ribatejo, de Estremadura, do 
Minho e das Beiras estão preocupados com a não con34 
Clusão das obras, pois a qualquer momento pode 
Chover em Luanda o que será uma calamidade, Consequentemente 
Podem surgir doenças, pelo que pedem 
A intervenção das autoridades de direito. 
O administrador da Terra Nova, Esteves Machado, 
Falou também que os moradores têm dificultado os 



Trabalhos da administração comunal: "Nós temos 
Recebidos várias denúncias de moradores que têm tido 
Um comportamento baixo, eles desentopem as suas 
Fossas e toda a porcaria é deitada na rua. Também as 
Águas residuais dificultam o trabalho da empreiteira, 
Não adianta sujar para depois dizer que o governo é que 
Tem de limpar", sublinhou. 
O administrador alegou ainda que a água que se 
Encontra na rua do Ribatejo é proveniente das fossas 
Individuais construí das pelos moradores. 
"As obras retomam o seu curso normal a partir da 
Próxima semana e quanto ao sistema de drenagem das 
Águas, nós conversámos com a empreiteira para que 
Antes da colocação do asfalto se faça a reparação do 
Mesmo sistema", adiantou o administrador comunal. 
Esteves Machado afirmou que "a administração, quanto 
Ao saneamento básico, está a levar a cabo obras de raiz 
Com a colocação de sistemas de drenagem das águas 
Pluviais e residuais que terão a sua descarga na vala do 
Senado da Câmara. Estas obras compreendem os 
Bairros Nelito Soares e, posteriormente, a Terra Nova". 
O administrador apelou aos moradores da Terra Nova 
Para que colaborassem com a administração em prol do 
Bem-estar da comuna e prometeu, voltar a falar sobre o 
Assunto nos próximos dias. 


