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O Bairro MC (Marcelo Caetano) no
Cazenga oferece melhores condições
aos moradores com a reabilitação das
vias secundárias e terciárias.

Segundo podemos constatar, As obras estão
avançadas. as ruas da Comuna Tala Hadi
foram asfaltadas, têm novos passeios, a
redes de esgotos está em conclusão e foi
colocada a iluminação pública.

iluminação pública dá segurança e
diminuíram os assaltos à noite. A rede de
esgotos vai acabar com as inundações no
tempo da chuva.

A Rua da Fiaco, que sai da Rua dos
Comandos até ao cruzamento da Quinta
Avenida, está asfaltada e com iluminação
pública. A circulação automóvel é feita
num sentido apenas, porque o contrário está
fechado e beneficia da pintura do
pavimento.
A Rua do Comércio e parte da Rua Direita
dos Aviários também já foi reabilitada.

Acabaram-se os problemas dos buracos,
águas paradas e lamaçais. Victor Bernardo
desabafou que valeu a pena a espera: “agora
é só desfrutar e conservar”. Por isso, referiu
ser importante a realização de campanhas
de sensibilização junto dos munícipes para
a conservação dos bens públicos.
Os moradores do bairro acreditam em dias
melhores. E esperam que com o fim das
obras, o precioso líquido volte a jorrar nas
torneiras.

Muitas outras estão em fase de
acabamento. Os trabalhos continuam e até
os becos estão a merecer atenção.
Os espaços para a arborização estão
reservados. Os moradores estão satisfeitos
com os melhoramentos nos bairros do
município. A instalação do saneamento
básico melhorou a qualidade de vida dos
munícipes.
O morador Victor Bernardo disse que com
as vias reabilitadas, a circulação de peões e
automóveis é mais fácil, a

Há quase dois anos que grande parte das
ruas do Bairro do MC não tem água
potável, devido às obras. Com o aproximar
do fim, esperam que o fornecimento volte
ao normal. Para já são abastecidos pelas
cisternas dos candongueiros.
Domingas João mora no Cazenga há mais
de 62 anos e desabafou: “Com os trabalhos
de melhoramento das vias, a iluminação e o
saneamento básico até respiro melhor”.

