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Incêndio destrói dezenas de autocarros  
Jornal de Angola 

29 De Abril de 2014 
Texto: NILZAMASSANGO 

 

Origem pode estar num raio da 

trovoada de domingo Dezenas de 

autocarros entre urbanos e 

interprovlnclais da empresa de 

Transporte Colectivo Urbano de 

Luanda (TCUL), prontos a operar, 

foram destruídos por um incêndio 

ocorrido no domingo, nas Instalações 

do Cazenga.  

 

O chefe do Departamento de 

Comunicação e Imagem da TCUL, 

Sérgio Conceição, informou ontem à 

reportagem do Jornal de Angola que o 

incidente não interfere com a 

actividade normal dos transportes da 

empresa. Os autocarros afectados são 

os recuperados e estavam prontos a 

operar.  

 

Sérgio Conceição disse que são 

desconhecidas as causas do incêndio 

que começou às 19hOO de domingo e 

a intervenção do Corpo dos 

Bombeiros foi imediata. Os 

especialistas do Serviço Nacional de 

Protecção Civil e Bombeiros 

(SNPCB) estiveram no local para 

apurar as causas e prejuízos do 

incidente e de seguida apresentar um 

relatório final. Mas presume-se que 

seja uma descarga eléctrica, a causa do 

incêndio. Aquela hora Luanda ficou 

sob fortes trovoadas e um raio pode ter 

caído na estação dos autocarros.  
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Nos próximos dias, disse Sérgio 

Conceição, a empresa vai emitir um 

comunicado a explicar os resultados 

da investigação dos peritos e informar 

a população que a actividade da 

empresa continua sem sobressaltos.  

A empresa de Transporte Colectivo 

Urbano de Luanda (TCUL) tem nas 

suas instalações do Cazenga um 

departamento de medidas preventivas 

em caso de acidentes como incêndios, 

mas de pequenas proporções ou 

quando se trata de dois ou quatro 

autocarros.  

A TCUL é considerada uma das 

maiores transportadoras do mercado 

urbano de Luanda. Diariamente tem a 

grande responsabilidade no transporte 

de milhares de passageiros.  

As instalações do Cazenga tem um 

parque com a capacidade para 600 

autocarros, entre urbanos e 

interprovinciais. As chuvas que se 

abateram ontem sobre Luanda 

deixaram muitas ruas do Cazenga e do 

Rangel inundadas e intransitáveis, 

impedindo a circulação rodoviária. 

 

 


