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Para quem vive nos bairros mais recônditos, como 
Viana e Cacuaco, que se desloque com frequência à 
cidade tem a noção do drama que a cidade vive. Numa 
madrugada de segunda-feira saímos à rua para mais 
uma vez enfrentar este caos. 
O nosso percurso começou em Viana, no bairro da 
Regedoria. No mercado da Sanzala encontramos 
inúmeras pessoas que aguardavam expectantes a 
chegada de um "candongueiro". Na falta de transporte 
a solução foi caminhar até a zona dos quartéis, num 
percurso que deixou para trás vários automóveis presos 
ao engarrafamento. 
"Isto está cada vez pior, aqui também estão pessoas 
que têm carros e dinheiro, mas preferem caminhar para 
não ficarem retidas no engarrafamento. Este é o meu 
caso", desabafou um desconhecido que sequer quis parar, 
para não perder a passada. No momento os carros 
que vinham de Viana rumo ao centro da cidade não 
respeitavam o Código de Estrada, sendo que a habitual 
rotunda já não fazia parte da circulação rodoviária, o 
que conferia maior drama ao cenário. A estrada se 
encontra totalmente inundada. Os transeuntes 
repartiam a estrada esburacadas com as viaturas, 
ignorando o risco de serem atropelados. António João 
foi um dos companheiros de caminhada, que em 
conversa disse não compreender o motivo da situação. 
"É triste e lamentável o estado em que nos encontramos, 
as pessoas têm de andar a pé. Isto prova que o 
país tem grandes problemas", lamentou. 
O congestionamento no trânsito é tal que os automobilistas 
gastam até sete horas para fazer o trajecto de 
Viana até ao centro da cidade. Henrique Manuel 
também é um dos elementos que faz o percurso diário 
naquela estrada, quando o abordamos naquela 
madrugada disse que só não desistiu porque a sua 
caminhada tem como objectivo chegar ao serviço e 
posteriormente à escola. Isaura Domingos, 45 anos, 
moradora do bairro 500 Casas, trabalha na Ilha de 
Luanda. À semelhança da maior parte dos habitantes 
do município Satélite também carrega a cruz do caos 
no trânsito. "A pessoas chegam tarde à casa e têm de 
acordar de madrugada, é muito penoso para a saúde", 
lamentou. Enquanto algumas pessoas marchavam, 
outras decidiam esperar até que o engarrafamento 
diminuísse. Naquela manhã a grande causa do 
engarrafamento era o buraco na estrada que se 
encontra entre a rua do Hospital Sanatório de Luanda e 
a Estrada de Catete. 
Como é da praxe os táxis tas aproveitaram a ocasião 
para encurtar as rotas e aumentar o preço da corrida. 



Assim procedeu Gilson, como forma de protesto contra 
o estado das vias e para amealhar mais algum 
dinheiro. "As estradas estão péssimas, mesmo assim o 
Governo continua a cobrar a taxa de circulação. 
Os motoristas não sabem onde colocar o carro, lamentou, 
tendo realçado que os buracos no pavimento contribuem 
para as avarias na viatura. A mesma posição foi 
tomada por André Soares, taxista há mais de cinco 
anos. "Trabalho na rota dos congolenses-Estalagem, 
mas como há um grande buraco cheio de água ali na 
zona do Cavalo Branco, sou obrigado a encurtar a 
linha, senão ainda sou capaz de partir o carro e ficar 
sem o pão para os meus filhos", afirmou, enquanto 
apontava para um )eep que tentava passar pelo local. 
Este quadro sombrio não se assiste apenas no município 
de Viana, mas também em Cacuaco. 
Com uma história igual, na sua maioria funcionários 
públicos, estudantes e vendedores ambulantes optam 
por fazer o percurso a pé. 


