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Moradores do Sambizanga destacam criação 

de viaduto 
ANGOP 

22 De Julho de 2014 

 

Luanda - Os moradores do distrito urbano do Sambizanga, em Luanda, manifestaram 

hoje (terça-feira) ansiosos quanto à criação de um viaduto que ligará as ruas do 

Kicombo e soba Mandume à avenida Kima Kyenda, cujos trabalhos encontram-se na 

fase de escavação do solo. 

 
ESCAVAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE VIADUTO NO SAMBIZANGA                                                    FOTO: CLEMENTE SANTOS 

Abordados pela Angop, alguns moradores 

afirmaram que a medida vai melhorar o 

trânsito na localidade, assim como a 

qualidade de vida dos munícipes. 

  

Segundo o estudante Venâncio Canga, 

morador do Sambizanga, trata-se de uma boa 

iniciativa visto que vai contribuir na 

melhoria do trânsito automóvel e da imagem 

da capital do país. 

“A cidade de Luanda cresce diariamente, daí 

que iniciativas do género são bem vindas por 

melhorar e facilitar o trânsito automóvel", 

disse. 

  

A funcionaria pública Madalena Catila 

enalteceu o esforço do Governo na melhoria 

da vida da população e a requalificação das 

vias terciárias e secundárias, que estão a 

contribuir para diminuir os 

congestionamento de trânsito. 

A arquitecta Mariana Olga fez saber que as 

ruas do Sambizanga há muito que clamam 

por uma intervenção do género devido a sua 

degradação. 

"O distrito do Sambizanga é considerado 

zona industrial e o tráfego automóvel é 

tenso, daí a necessidade de intervenções 

profundas, que devem igualmente abarcar as 

valas de escoamento das águas da chuva", 

disse. 

Para o automobilista João Adriano, a 

iniciativa vai melhorar a circulação 

rodoviária dentro da circunscrição e a dar 

outra imagem a localidade. 
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O viaduto terá uma extensão de 

aproximadamente cinco quilómetros e a sua 

construção vai durar seis meses. 

Enquanto durarem os trabalhos, a circulação 

rodoviária está a ser feita de forma normal 

nas vias alternativas do interior do bairro 

Mota, entrando pela rua do Jango do Russo, 

passando pela rua dos Travessos e com saída 

na travessa do Prédio do Livro.

 

 

 


