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Cinco milhões de dólares (cerca de 375 milhões de 
Kwanzas) é o valor que cada administração municipal, 
Em Luanda, beneficiou do programa de melhoria de 
Condições básicas para os munícipes da capital. 
As obras de reparação destinadas a beneficiar algumas 
Vias criam transtornos aos automobilistas e à circulação 
Dos moradores. No município do Rangel, além da a venida Hoji ya 
Henda, que termina na linha férrea, a estrada que serve 
de salvação para os automobilistas que saem de Viana é 
a rua Henrique Gago da Graça (junto à fábrica FIU). 
Infelizmente para os moradores da área e 
automobilistas que usam esta via, ela é insuficiente para 
despachar o tráfego automóvel porque está 
constantemente engarrafada. 
Com o agravante de permanentemente circularem na 
zona camiões atrelados, carregando mercadorias para 
os armazéns ali localizados. 
A situação é fruto da interrupção, há uns meses, de 
uma das faixas da Avenida Deolinda Rodrigues, em 
frente ao cemitério de Sant'Ana, que está a beneficiar 
de obras de alargamento. 
Para colmatar a situação, algumas zonas do bairro da 
Terras Nova estavam a ser reparadas, no último trimestre 
do ano passado, para facilitar a movimentação 
de viaturas e das pessoas que circulam de Viana e 
Cazenga para a parte mais baixa da cidade. Essas obras, 
adjudicadas à empresa de construção ENCIB tinham 
também como objectivo nivelar todas as ruas do bairro 
para evitar possíveis danos que as chuvas pudessem 
provocar. Mas, por uma má gestão de tempo, acreditam 
os moradores daquele bairro, as chuvas não tardaram a 
aparecer e das obras, que mal tinham começado, sob a 
égide do Governo Provincial de Luanda, quase nada 
restou. O que sobrou foram somente escavações feitas pelos 
operadores de máquinas que degeneraram em ruas 
intransitáveis. Uma das quais é a da Estremadura que 
agora se tornou num poço de água suja que pode 
originar todo o tipo de doenças. Esta realidade é 
semelhante às ruas de Ambaca e da Vaidade, no bairro 
Rangel, que se encontram completamente intransitáveis 
hájá algum tempo. Caritos Menezes, morador nesta 
última, afirma que na situação está a gerar a criação de 
focos de sujidade ao longo das ruas, porque as viaturas 
de recolha não podem circular, com a agravante de os 
depósitos de lixo se encontrarem distantes de algumas 
casas". No Marçal, outro bairro do município do Rangel, a 
realidade não é diferente. As vias mais atingidas, além 
de outras que estão em mau estado, são a Rua dos 
Balneários e a Rua dos Coronéis. 
Outra via que por algum tempo esteve impedida de 
receber tráfego automóvel foi a vulgarmente conhecida 
Rua do Suba, que está na parte traseira da sub-estação 
da EPAL (Empresa de Abastecimento de Águas de 
Luanda). 


