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Os moradores da rua da Encubação, bairro da
Sonef, município do Cazenga, viram-se
obrigados a interditar a rua com chapas de
zinco, devido à enorme quantidade de lixo
que é depositado nas instalações do antigo
aviário do Angolaves, que se encontra em
estado de abandono.
Dona Vina, funcionária pública e moradora do
bairro há 25 anos, explicou as razões que
levaram os moradores a interditarem a rua.
"Nós interditámos a rua, por causa do lixo que
os moradores das outras ruas têm depositado
aqui. Inicialmente o lixo era depositado
dentro do aviário, as empresas de recolha de
lixo que operavam aqui deixaram cair a
parede do antigo aviário no acto da recolha, e
a população passou a depositar o lixo mesmo
aqui na rua."
Dona Vina acrescentou que teve que evacuar
os netos devido ao lixo que invadiu o portão
da sua residência.
"Há mais de três meses que não se recolhe o
lixo aqui no bairro e o mesmo invadiu a rua,

tendo mesmo atingido o meu portão,
produzindo desta forma moscas e mosquitos
bem como um cheiro insuportável, facto que
me levou a tirar os meus netos daqui devido à
vulnerabilidade das crianças."
Já Manuel Fortunato, igualmente morador do
referido bairro, disse que a interdição da rua
fez aumentar a onda de assaltos à um nível
considerável.
"Assim que se interditou a rua, as pessoas são
obrigadas a usar o beco como via alternativa,
e é muito perigoso. Estamos a ser vítimas de
assaltos naquele beco, temos exemplo de um
jovem aqui do bairro que foi esfaqueado
naquele beco por marginais, no dia 25 de
Dezembro."
Os moradores dizem ter contactado as
autoridades locais, mas delas não obtiveram
uma resposta satisfatória relativamente à
situação e lançam um grito de socorro ao
Administrador Municipal, Tany Narciso, e aos
responsáveis do Angolaves, de modo a

empreenderem esforços, para acabar com a

lixeira que se formou naquela zona.

