Asfalto da rua do Ambuíla dura apenas dois anos
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A conhecida rua do Ambuíla, via que liga a
avenida gola Kiluanje aos bairros da Mabor,
Sonef, Angolano-Vala e Terra Vermelha, no
município
do
Cazenga,
encontra-se
intransitável há seis meses.
Em causa estão as chuvas que se abateram na
cidade capital durante os meses de Março e
Abril últimos bem como as escavações feitas
por urna empresa chinesa, para a instalação de
tubagens ligadas ao programa Água para todos.
A referida via fora asfaltada em 2008, durante
o mandato de Francisca do Espírito Santo,
enquanto governadora
da província de Luanda, mas por falta de
qualidade da obra e de esgotos, o asfalto durou
pouco menos de dois anos.
Os moradores dos bairros da Mabor, Sonef,

Angolano-Vala e Terra Vermelha mostram-se
preocupados com a situação, pois a maior
parte deles usa aquela via para atingir
diferentes pontos da cidade capital.
A mesma via dá igualmente acesso à Empresa
Nacional de Electricidade (ENE) e ao Instituto
Superior Politécnico do Cazenga (ISPOCA). O
estado degradado em que se encontra a via
obriga a que os transeuntes busquem vias
alternativas, que não oferecem condições de
segurança, sobretudo no período nocturno.
Pais e encarregados de educação dos alunos da
escola primária Filhas da Santa Ana e do
colégio Amigão mostram-se igualmente
preocupados, pois os seus filhos e educandos
têm que caminhar longas distâncias a pé para
chegarem a escola, o que faz com que os
mesmos corram vários riscos, uma vez que o

elevado estado de degradação da via impede a
circulação dos automobilistas que prestavam
serviço de táxi na zona.
Os moradores temem que, com a chegada da
época chuvosa, a situação venha a piorar, pelo
que lançam um grito de socorro às autoridades
locais na pessoa do administrador municipal,
Tany Narciso, para que envide esforços, a fim
de tomar a via transitável.

