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Populares residentes na localidade de Funda Kilunda, 
No município de Cacuaco. Província de Luanda, reagiram 
Positivamente à reabilitação de 58 quilómetros da 
Estrada que liga. Kifangondo/Funda/Catete. 
Interpelados pela Angop no decurso de uma visita de 
Constatação à evolução das obras, os moradores 
Disseram-se satisfeitos por beneficiarem da reposição da 
Estrada, pois proporciona melhorias na circulação de 
Viaturas e conse-' cjuentemente de pessoas, assim como 
No escoamento de produtos do campo. 
De acordo com Jacob Sanhanga, padeiro de profissão 
Da localidade, a reabilitação da estrada será benéfica 
Para todos os moradores e não só, pois contrariamente 
Ao período anterior, a via deixará de ter os buracos 
Incómodos e vai proporcionar maior conforto aos 
Automobilistas e todos os seus utilizadores. 
Por outro lado, vai reduzir índice de engarrafamentos 
Verificados à saída de Cacuaco para o centro da cidade, 
Assim como maior permitirn fluidez na circulação desta 
Localidade para o município de Catete, província do 
Bengo, um percurso antes feito em cerca de três horas 
De viagem e hoje em menos de uma. 
Produtos como tomate; repolho, couves e outros derivados 
Da actividade agrícola terão maiores facilidades 
De escoamento, permitindo à localidade melhorias no 
Seu de envolvimento económico. 
Por seu turno, o automobilista Fernando Gomes, frequentemente 
Em trânsito na estrada em reabilitação, 
Considerou pertinente a reconstrução da via. Segundo 
Ele, trará benefícios no domínio da redução do tempo 
De circulação da Funda para Luanda, um percurso 
Antes feito em cerca de sete a oito horas. 
Actualmente, os populares residentes na Funda, sublinhou 
António Gomes, conseguem percorrer a distância 
Entre a sua localidade e Luanda em aproximadamente 
Uma hora e meia, quando há engarrafamentos, ou em 
Cerca de 45 minutos, dependendo da condução de cada 
Automobilista, numa estrada livre de peripécias. 
A comercialização de mercadorias consistia numa actividade 
Penosa, pois os agricultores tinham de se 
Deslocar nas carroça rias de camiões sujeitos à poeira e 
Todo tipo de atrocidades pelas más condições de 
Transportação quando se deslocavam aos locais de 
Venda para a permuta dos seus bens. 
A reabilitação vai permitir o escoamento dos produtos 
Agrícolas no mesmo dia em que sejam colhidos no 
Campo para os mercados da localidade, Cacuaco, 
Catete (Bengo) e mesmo Luanda, quando 
Anteriormente ficavam na zona por mais de três a 



Quatro dias após a colheita. 


